
 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

 
 

“สะเตงนอกก้าวหน้า  การศึกษาเด่น   

เป็นเมืองน่าอยู่  สูส่ังคมสันติสขุ” 

         

เทศบาลเมอืงสะเตงนอก 

อ าเภอเมือง  จังหวัดยะลา 

 
  งานวเิคราะหน์โยบายและแผน  ส านักปลัด 

เทศบาลเมืองสะเตงนอก 

โทร. ๐๗๓-๒๐๒๒๐๐ 



เทศบาลเมืองสะเตงนอก
เขต/อําเภอ เมืองยะลา    จังหวัดยะลา

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

199 หมูที่ 6  ซอย-  ถนนรมเกลา  แขวง/ตําบล สะเตงนอก
  เขต/อําเภอ เมืองยะลา  จังหวัดยะลา  95000

พื้นที่ 34.78 ตารางกิโลเมตร

ประชากรทั้งหมด 34,403 คน
ชาย 16,639 คน

หญิง 17,764 คน

ขอมูล ณ วันที่ 7 กันยายน 2564



ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ

เทศบาลเมืองสะเตงนอก
อําเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ
เทศบาลเมืองสะเตงนอก

อําเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลเมืองสะเตงนอก
อําเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา

ด้าน รวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 43,427,430

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 2,084,600

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 39,374,840

แผนงานสาธารณสุข 18,820,640

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 3,168,000

แผนงานเคหะและชุมชน 54,482,800

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 680,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 7,141,640

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานการเกษตร 330,000

แผนงานการพาณิชย์ 100,000

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 41,212,945

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 210,822,895



รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลเมืองสะเตงนอก

อําเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 41,212,945 41,212,945
    งบกลาง 41,212,945 41,212,945

หน้า : 1/10



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป
งานวางแผนสถิติและ

วิชาการ
งานบริหารงานคลัง รวม

งบบุคลากร 18,920,380 0 7,770,000 26,690,380
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 4,296,480 0 0 4,296,480

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 14,623,900 0 7,770,000 22,393,900

งบดําเนินงาน 6,506,850 80,000 3,270,000 9,856,850
    ค่าตอบแทน 1,125,000 0 400,000 1,525,000

    ค่าใช้สอย 2,326,850 80,000 2,170,000 4,576,850

    ค่าวัสดุ 1,490,000 0 660,000 2,150,000

    ค่าสาธารณูปโภค 1,565,000 0 40,000 1,605,000

งบลงทุน 6,726,800 0 153,400 6,880,200
    ค่าครุภัณฑ์ 2,092,800 0 153,400 2,246,200

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 4,634,000 0 0 4,634,000

รวม 32,154,030 80,000 11,193,400 43,427,430

หน้า : 2/10



แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

รวม

งบดําเนินงาน 900,000 900,000
    ค่าตอบแทน 70,000 70,000

    ค่าใช้สอย 430,000 430,000

    ค่าวัสดุ 400,000 400,000

งบลงทุน 1,184,600 1,184,600
    ค่าครุภัณฑ์ 1,184,600 1,184,600

รวม 2,084,600 2,084,600

หน้า : 3/10



แผนงานการศึกษา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

งานศึกษาไม่กําหนด
ระดับ

รวม

งบบุคลากร 3,010,000 9,492,800 540,000 13,042,800
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,010,000 9,492,800 540,000 13,042,800

งบดําเนินงาน 1,390,400 16,287,540 603,400 18,281,340
    ค่าตอบแทน 290,000 245,000 75,000 610,000

    ค่าใช้สอย 661,000 10,868,750 500,000 12,029,750

    ค่าวัสดุ 425,000 4,723,390 20,000 5,168,390

    ค่าสาธารณูปโภค 14,400 450,400 8,400 473,200

งบลงทุน 94,000 1,166,300 17,900 1,278,200
    ค่าครุภัณฑ์ 94,000 317,300 17,900 429,200

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 849,000 0 849,000

งบเงินอุดหนุน 0 6,772,500 0 6,772,500
    เงินอุดหนุน 0 6,772,500 0 6,772,500

รวม 4,494,400 33,719,140 1,161,300 39,374,840

หน้า : 4/10



แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

งานศูนย์บริการ
สาธารณสุข

รวม

งบบุคลากร 9,169,840 0 0 9,169,840
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 9,169,840 0 0 9,169,840

งบดําเนินงาน 6,158,000 103,000 30,000 6,291,000
    ค่าตอบแทน 740,000 0 0 740,000

    ค่าใช้สอย 2,353,000 103,000 30,000 2,486,000

    ค่าวัสดุ 2,995,000 0 0 2,995,000

    ค่าสาธารณูปโภค 70,000 0 0 70,000

งบลงทุน 2,746,800 0 0 2,746,800
    ค่าครุภัณฑ์ 2,746,800 0 0 2,746,800

งบเงินอุดหนุน 0 613,000 0 613,000
    เงินอุดหนุน 0 613,000 0 613,000

รวม 18,074,640 716,000 30,000 18,820,640

หน้า : 5/10



แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์

รวม

งบบุคลากร 2,143,000 0 2,143,000
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,143,000 0 2,143,000

งบดําเนินงาน 720,000 250,000 970,000
    ค่าตอบแทน 215,000 0 215,000

    ค่าใช้สอย 285,000 250,000 535,000

    ค่าวัสดุ 205,000 0 205,000

    ค่าสาธารณูปโภค 15,000 0 15,000

งบลงทุน 55,000 0 55,000
    ค่าครุภัณฑ์ 55,000 0 55,000

รวม 2,918,000 250,000 3,168,000

หน้า : 6/10



แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับเคหะและชุมชน

งานไฟฟ้าและประปา
งานกําจัดขยะมูลฝอย

และสิ่งปฏิกูล
รวม

งบบุคลากร 10,702,000 0 0 10,702,000
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 10,702,000 0 0 10,702,000

งบดําเนินงาน 11,260,000 0 7,837,200 19,097,200
    ค่าตอบแทน 730,000 0 0 730,000

    ค่าใช้สอย 4,440,000 0 7,837,200 12,277,200

    ค่าวัสดุ 6,020,000 0 0 6,020,000

    ค่าสาธารณูปโภค 70,000 0 0 70,000

งบลงทุน 1,067,000 23,116,600 0 24,183,600
    ค่าครุภัณฑ์ 1,067,000 0 0 1,067,000

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 23,116,600 0 23,116,600

งบเงินอุดหนุน 0 500,000 0 500,000
    เงินอุดหนุน 0 500,000 0 500,000

รวม 23,029,000 23,616,600 7,837,200 54,482,800

หน้า : 7/10



แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็ง

ชุมชน
รวม

งบดําเนินงาน 680,000 680,000
    ค่าใช้สอย 680,000 680,000

รวม 680,000 680,000

หน้า : 8/10



แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

รวม

งบบุคลากร 902,640 590,000 1,492,640
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 902,640 590,000 1,492,640

งบดําเนินงาน 2,809,000 2,158,000 4,967,000
    ค่าตอบแทน 65,000 70,000 135,000

    ค่าใช้สอย 2,124,000 2,088,000 4,212,000

    ค่าวัสดุ 290,000 0 290,000

    ค่าสาธารณูปโภค 330,000 0 330,000

งบลงทุน 451,000 231,000 682,000
    ค่าครุภัณฑ์ 451,000 231,000 682,000

รวม 4,162,640 2,979,000 7,141,640
แผนงานการเกษตร

งานงบ งานส่งเสริมการเกษตร
งานสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ

รวม

งบดําเนินงาน 300,000 30,000 330,000
    ค่าใช้สอย 300,000 30,000 330,000

รวม 300,000 30,000 330,000

หน้า : 9/10



แผนงานการพาณิชย์

งานงบ งานตลาดสด รวม

งบดําเนินงาน 100,000 100,000
    ค่าใช้สอย 100,000 100,000

รวม 100,000 100,000

หน้า : 10/10



ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก

           บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาลเมืองสะเตงนอก จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณราย
จ่ายประจําปต่อสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอกอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลเมืองสะเตง
นอก จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนว
นโยบายการดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 80,139,054.08 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 220,944,859.24 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 30,124,202.73 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จํานวน 6 โครงการ รวม 
7,320,356.12 บาท

1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จํานวน 2 โครงการ รวม 9,190.10 บาท

1.2 เงินกู้คงค้าง จํานวน 26,666,422.91 บาท

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
สถานะการเงิน ดังนี้

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2.1 รายรับจริง จํานวน 151,123,104.43 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร จํานวน 1,171,204.24 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จํานวน 2,151,171.79 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จํานวน 507,964.09 บาท

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ จํานวน 0.00 บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จํานวน 3,780.00 บาท

หมวดรายได้จากทุน จํานวน 1,000.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 54,503,081.31 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 92,784,903.00 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 965,472.92 บาท

2.3 รายจ่ายจริง จํานวน 137,884,547.28 บาท ประกอบด้วย



งบกลาง จํานวน 34,456,400.35 บาท

งบบุคลากร จํานวน 44,965,507.15 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 36,958,351.05 บาท

งบลงทุน จํานวน 15,456,380.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 6,047,908.73 บาท

งบรายจ่ายอื่น จํานวน 0.00 บาท

2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 945,472.92 บาท

2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ จํานวน 13,756,048.00 บาท

2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จํานวน 0.00 บาท



แผนงาน ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 43,427,430

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 2,084,600

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 39,374,840

แผนงานสาธารณสุข 18,820,640

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 3,168,000

แผนงานเคหะและชุมชน 54,482,800

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 680,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 7,141,640

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานการเกษตร 330,000

แผนงานการพาณิชย์ 100,000

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 41,212,945

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 210,822,895

               โดยที่เปนการสมควรตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  อาศัยอํานาจตามความ
ในพระราชบัญญัติ มาตรา  จึงตราขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของ และโดยเห็นชอบ
ของ...............................................

ข้อ 1 เทศบัญญัติ นี้เรียกวา เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อ 2 เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เปนต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 210,822,895 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจายทั่วไป จายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 210,822,895 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

ข้อ 5 งบประมาณรายจายเฉพาะการ จายจากรายได้ เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้ 

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลเมืองสะเตงนอก
อําเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา



งบ ยอดรวม
รวมรายจ่าย 0

ข้อ 6 ให้...............................................ปฏิบัติการเบิกจายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เปนไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจ
เงินขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

ข้อ 7 ให้...............................................มีหน้าที่รักษาการให้เปนไปตามเทศบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ ......................................................................

(ลงนาม)..................................................

(...............................................)

ตําแหนง ...............................................

เห็นชอบ

(ลงนาม)..................................................

(...............................................)

ตําแหนง ...............................................



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

คาชําระหนี้เงินกู 3,319,773.39 3,377,346.03 3,548,939 2.66 % 3,643,210

คาชําระดอกเบี้ย 944,073.84 886,501.2 716,856 -3.39 % 692,585

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 816,419 770,953 553,000 74.5 % 965,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 33,058 35,238 100,000 0 % 100,000

เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน 0 0 100,000 -100 % 0

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 20,101,100 20,844,000 26,821,200 -10.38 % 24,036,000

เบี้ยยังชีพความพิการ 5,444,000 5,805,600 8,738,400 -25.3 % 6,528,000

เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส์ 124,000 146,000 180,000 33.33 % 240,000

เงินสํารองจาย 128,134.82 380,413 4,079,000 -63.23 % 1,500,000

รายจายตามขอผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขา
ราชการสวนทองถิ่น (ก.บ.ท.)

0 0 0 100 % 2,248,150

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลเมืองสะเตงนอก
อําเภอเมืองยะลา    จังหวัดยะลา
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

คาใชจายในการจัดการจราจร 0 0 0 100 % 30,000

คาใชจายในการจัดการจราจร 0 12,920 30,000 -100 % 0

คาบํารุงสันนิบาตเทศบาล 89,394.22 105,726.37 105,000 14.29 % 120,000

เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน 0 84,000 0 100 % 100,000

เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพใน
ระดับทองถิ่น

862,056 900,000 750,000 33.33 % 1,000,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวน
ทองถิ่น (กบท.)

967,098.08 1,107,702.75 2,979,956 -100 % 0

เงินชวยพิเศษ

เงินชวยคาทําศพขาราชการ/พนักงาน 0 0 0 100 % 10,000

เงินชวยพิเศษ 0 0 100,000 -100 % 0

รวมงบกลาง 32,829,107.35 34,456,400.35 48,802,351 41,212,945
รวมงบกลาง 32,829,107.35 34,456,400.35 48,802,351 41,212,945
รวมงบกลาง 32,829,107.35 34,456,400.35 48,802,351 41,212,945

รวมแผนงานงบกลาง 32,829,107.35 34,456,400.35 48,802,351 41,212,945
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น

915,840 954,000 828,440 15.16 % 954,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก 234,000 312,000 248,000 25.81 % 312,000

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 234,000 312,000 248,000 25.81 % 312,000

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารสวนตําบล

328,320 342,000 328,320 4.17 % 342,000

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธาน
สภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น

2,039,040 2,124,000 1,930,960 23.07 % 2,376,480

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 3,751,200 4,044,000 3,583,720 4,296,480
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 5,745,083.22 6,155,628.57 7,419,240 -11.91 % 6,535,400

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวน
ทองถิ่น

878,240 890,946.2 1,050,291 -15.66 % 885,800

เงินประจําตําแหนง 255,551.61 277,300 317,400 19.72 % 380,000

คาจางลูกจางประจํา 242,400 257,340 275,760 37.8 % 380,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของลูกจางประจํา 30,000 30,000 30,000 0 % 30,000

คาตอบแทนพนักงานจาง 4,024,807 4,036,747.73 3,909,538 32.16 % 5,167,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 1,344,461.5 1,308,553.36 1,179,540 5.61 % 1,245,700

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 12,520,543.33 12,956,515.86 14,181,769 14,623,900
รวมงบบุคลากร 16,271,743.33 17,000,515.86 17,765,489 18,920,380
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

378,900 489,800 400,000 0 % 400,000

คาเบี้ยประชุม 6,685 6,685 15,000 0 % 15,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 44,120 29,500 50,000 0 % 50,000

คาเชาบาน 367,800 468,000 568,000 -8.45 % 520,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรผูบริหารทองถิ่น 0 0 0 100 % 70,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

0 0 0 100 % 70,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 75,450 46,150 70,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 872,955 1,040,135 1,103,000 1,125,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 481,016.99 868,170.48 1,200,000 -47.76 % 626,850

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 29,315 26,605 60,000 -50 % 30,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาชดใชคาเสียหาย 0 0 10,000 0 % 10,000

วันที่พิมพ์ : 7/9/2564  09:02 หนา : 4/75



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

คาใชจายในการเดินทางไปราชการและคา
ลงทะเบียน

447,621.38 469,118.66 400,000 0 % 400,000

คาใชจายในการประชุมชาวบานเพื่อกิจการ
ของเทศบาล

0 0 20,000 0 % 20,000

คาใชจายในการเลือกตั้ง 37,800 0 3,547,100 -99.72 % 10,000

คาใชจายในการสํารวจความพึงพอใจของผู
รับบริการ

0 0 50,000 0 % 50,000

โครงการจัดงานรัฐพิธีและวันสําคัญตางๆ 33,459 32,540 26,500 88.68 % 50,000

โครงการจัดทํารายงานผลการปฏิบัติ
ราชการประจําปี

0 0 400,000 0 % 400,000

โครงการพัฒนาบุคลากร 31,000 0 10,000 400 % 50,000

โครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม 0 0 20,000 0 % 20,000

โครงการอบรมบุคลากรเพื่อตอตาน
คอรัปชั่น

0 0 46,000 30.43 % 60,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 828,674.93 415,000 44.58 % 600,000

รวมค่าใช้สอย 1,060,212.37 2,225,109.07 6,204,600 2,326,850
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 258,160 281,949 300,000 0 % 300,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 17,350 1,155 40,000 25 % 50,000

วัสดุงานบานงานครัว 14,300 35,756 40,000 0 % 40,000

วัสดุกอสราง 34,894 17,385 40,000 0 % 40,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

วัสดุยานพาหนะและขนสง 40,750 46,600 40,000 150 % 100,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 133,703.37 110,575.4 200,000 0 % 200,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 0 20,000 0 % 20,000

วัสดุการเกษตร 0 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 461,901 462,550 316,700 57.88 % 500,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 141,130 136,060 150,000 0 % 150,000

วัสดุจราจร 0 0 0 100 % 50,000

วัสดุอื่น 12,390 0 30,000 0 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 1,114,578.37 1,092,030.4 1,186,700 1,490,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 881,394.35 853,338.45 900,000 0 % 900,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 11,264.96 16,914.56 15,000 0 % 15,000

คาบริการโทรศัพท์ 33,078.17 38,046.69 50,000 0 % 50,000

คาบริการไปรษณีย์ 39,977 210,355 260,000 -61.54 % 100,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 253,761.2 272,259.2 250,000 60 % 400,000

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวของ 0 0 0 100 % 100,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 1,219,475.68 1,390,913.9 1,475,000 1,565,000
รวมงบดําเนินงาน 4,267,221.42 5,748,188.37 9,969,300 6,506,850
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เกาอี้แถว 4 ที่นั่ง 0 0 24,000 -100 % 0

เกาอี้ทํางาน 22,800 11,400 57,500 -100 % 0

เกาอี้อเนกประสงค์ 0 0 42,500 -100 % 0

เครื่องดูดฝุ่น 0 0 14,000 -100 % 0

เครื่องถายเอกสาร 209,000 210,000 0 0 % 0

เครื่องปรับอากาศ 0 376,000 0 0 % 0

เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน (ราคารวม
ติดตั้ง)

0 0 168,000 -100 % 0

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ชนิดบันทึกเวลาเขา
ออกงาน

0 0 83,300 -100 % 0

ตูบานทึบเหล็ก 0 0 7,500 -100 % 0

ตูบานเลื่อนกระจก 0 5,500 0 0 % 0

ตูเหล็ก 4 ลิ้นชัก 0 0 15,000 -100 % 0

เตนท์ 0 0 75,000 -100 % 0

โตะทํางาน 14,550 28,000 101,000 -100 % 0

โตะหมูบูชา 0 7,500 0 0 % 0

ถังน้ํา 0 17,000 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง

รถยนต์สวนกลาง 0 0 0 100 % 1,900,000

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ไมโครโฟนตั้งโตะพรอมลําโพง 0 0 21,000 -100 % 0

ลําโพงเคลื่อนที่แบบคูพรอมไมโครโฟนไร
สาย

0 0 25,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

กลองถายภาพดิจิตอล 0 0 0 100 % 50,000

เครื่องมัลติมีเดีย โปรเจคเตอร์ 25,500 25,500 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ 63,200 0 0 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับงาน
สํานักงาน

0 51,000 102,000 -16.67 % 85,000

เครื่องคอมพิวเตอร์โนตบุก สําหรับงาน
ประมวล

0 64,500 66,000 -100 % 0

เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ 
LED สี

0 15,000 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์/แฟกซ์/ถายเอกสาร/สแกน 10,400 0 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) 
สําหรับกระดาษ A3

0 18,900 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา (18 
หนา/นาที)

0 0 18,200 -57.14 % 7,800

เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED สี ชนิด 
Network แบบที่ 1 (18 หนา/นาที)

0 0 10,000 -100 % 0

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA 0 0 23,200 -100 % 0

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 0 5,000 15,000 -100 % 0

ตูสําหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ (ตู Rack) ขนาด 15 U

0 0 10,500 -100 % 0

อุปกรณ์อานบัตรแบบอเนกประสงค์ 
(Smart Card Reader)

0 3,500 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 472,137.96 13,400 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 0 100 % 50,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 817,587.96 852,200 878,700 2,092,800
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คาถมดิน

โครงการถมดินเพื่อทําที่จอดรถ ณ สํานัก
งานเทศบาลเมืองสะเตงนอก

0 0 0 100 % 3,000,000

คากอสรางอาคาร หรือสิ่งปลูกสรางตาง ๆ

โครงการติดตั้งโครงเหล็กประชาสัมพันธ์ 0 0 0 100 % 300,000
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คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

โครงการกอสรางปรับปรุงหลังคาอาคาร
บริเวณหลังหองประชุมเทศบาลเมืองสะเตง
นอก

0 0 485,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงหองประชุมสํานักงาน
เทศบาลเมืองสะเตงนอก

0 0 0 100 % 1,334,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 485,000 4,634,000
รวมงบลงทุน 817,587.96 852,200 1,363,700 6,726,800

รวมงานบริหารทั่วไป 21,356,552.71 23,600,904.23 29,098,489 32,154,030
งานวางแผนสถิติและวิชาการ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสะ
เตงนอก

28,554 0 40,000 0 % 40,000
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โครงการปรับปรุงแผนชุมชนและพัฒนา
ศักยภาพคณะกรรมการชุมชน

0 0 40,000 0 % 40,000

รวมค่าใช้สอย 28,554 0 80,000 80,000
รวมงบดําเนินงาน 28,554 0 80,000 80,000

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 28,554 0 80,000 80,000
งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 1,789,918.39 2,174,983.73 3,020,000 15.89 % 3,500,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวน
ทองถิ่น

361,020 388,023.16 450,000 11.11 % 500,000

เงินประจําตําแหนง 85,248.39 85,200 130,000 0 % 130,000

คาจางลูกจางประจํา 486,000 512,700 550,000 5.45 % 580,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของลูกจางประจํา 60,000 60,000 60,000 0 % 60,000

คาตอบแทนพนักงานจาง 1,737,600 1,991,320 2,050,000 12.2 % 2,300,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 568,870 642,935 650,000 7.69 % 700,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 5,088,656.78 5,855,161.89 6,910,000 7,770,000
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รวมงบบุคลากร 5,088,656.78 5,855,161.89 6,910,000 7,770,000
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

0 0 30,000 0 % 30,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 216,210 269,940 250,000 -60 % 100,000

คาเชาบาน 36,000 46,000 160,000 25 % 200,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

0 0 0 100 % 70,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 162,150 86,304 100,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 414,360 402,244 540,000 400,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 100,656.13 1,443,393.47 1,600,000 0 % 1,600,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 0 100 % 20,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาเดินทางไปราชการและคาลงทะเบียน 245,085 339,859.88 400,000 25 % 500,000

โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

408,434 0 0 0 % 0
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม 16,609.31 68,054.15 50,000 0 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 770,784.44 1,851,307.5 2,050,000 2,170,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 179,500.6 225,368 400,000 -25 % 300,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,650 3,850 10,000 0 % 10,000

วัสดุงานบานงานครัว 34,325 13,459 30,000 0 % 30,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 16,400 2,800 20,000 0 % 20,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 11,049.8 9,602.4 40,000 0 % 40,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 28,512 30,000 233.33 % 100,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 147,800 149,850 170,000 -11.76 % 150,000

วัสดุอื่น 0 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 390,725.4 433,441.4 710,000 660,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการโทรศัพท์ 3,940.3 6,942.6 10,000 0 % 10,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 23,020.41 15,782.5 30,000 0 % 30,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 26,960.71 22,725.1 40,000 40,000
รวมงบดําเนินงาน 1,602,830.55 2,709,718 3,340,000 3,270,000
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เกาอี้ทํางาน 31,350 13,800 50,000 -50 % 25,000

เครื่องถายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว - ดํา 
และสี)

0 0 320,000 -100 % 0

เครื่องถายเอกสารระบบดิจิตอล 0 210,000 0 0 % 0

เครื่องปรับอากาศ 13,000 บีทียู 0 23,000 0 0 % 0

เครื่องปรับอากาศ 36,000 บีทียู 0 47,000 0 0 % 0

เครื่องปรับอากาศ 40,000 บีทียู 0 102,000 0 0 % 0

ชั้นเก็บแฟ้ม 40 ชอง ลอเลื่อน 0 0 0 100 % 25,000

ตูนิรภัย 21,500 0 0 0 % 0

โตะทํางาน 0 30,900 50,000 -60 % 20,000

โตะทํางานเหล็ก ขนาด 5 ฟุต 21,750 0 0 0 % 0

โตะเหล็กขนาด 4 ฟุต 9,700 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

กลองถายภาพดิจิตอล 0 0 20,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ 87,200 0 0 0 % 0
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เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับ
สํานักงาน

0 0 0 100 % 17,000

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน 
(จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว)

0 0 34,000 -100 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับประมวลผล 
แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 
19 นิ้ว)

0 0 60,000 -100 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์โนตบุก สําหรับงาน
สํานักงาน

0 0 16,000 -100 % 0

เครื่องปริ้น (Multifunction) 0 0 7,500 -100 % 0

เครื่องปริ้น (เลเซอร์หรือ LED ขาวดํา) 0 0 10,400 -100 % 0

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ชนิด LED ขาวดํา 7,800 0 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา (18 
หนา/นาที)

0 0 0 100 % 13,000

ตูแร็ค 0 0 0 100 % 5,000

อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) 
ขนาด 16 ชอง

0 0 0 100 % 8,400

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 42,850 0 4,000 900 % 40,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 222,150 426,700 571,900 153,400
รวมงบลงทุน 222,150 426,700 571,900 153,400
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รวมงานบริหารงานคลัง 6,913,637.33 8,991,579.89 10,821,900 11,193,400
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 28,298,744.04 32,592,484.12 40,000,389 43,427,430

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

งบดําเนินงาน
ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องแตงกาย 0 130,000 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 0 130,000 0 0
รวมงบดําเนินงาน 0 130,000 0 0

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart 
TV

0 0 19,900 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA 0 0 23,300 -100 % 0

ตูสําหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ (ตู Rack) ขนาด 15 U

0 0 10,500 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 53,700 0
รวมงบลงทุน 0 0 53,700 0
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รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 0 130,000 53,700 0
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

22,200 55,700 70,000 0 % 70,000

รวมค่าตอบแทน 22,200 55,700 70,000 70,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 0 0 400,000 -75 % 100,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดตอ โรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 
19

0 467,773 0 0 % 0

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ชวงเทศกาลตางๆ

17,370 17,485 30,000 0 % 30,000

โครงการฝึกซอมแผนป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

0 0 50,000 -100 % 0

โครงการฝึกซอมแผนป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย พนักงานเทศบาล/อป
พร./ประชาชน

0 0 0 100 % 100,000
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โครงการฝึกอบรมสงเสริมความรูเกี่ยวกับ
สาธารณภัยและการป้องกันภัย

0 0 30,000 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรจัดตั้ง อปพร.ทม
.สะเตงนอก

0 0 10,000 -100 % 0

โครงการเพิ่มศักยภาพดานสาธารณภัยและ
การป้องภัย พนักงานเทศบาล/อปพร.

0 0 0 100 % 100,000

โครงการสงเสริมความรูดานสาธารณภัย
และการป้องภัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
เมืองสะเตงนอก/สถานศึกษา/ประชาชนใน
เขตเทศบาลเมืองสะเตงนอก

0 0 0 100 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 17,370 485,258 520,000 430,000
ค่าวัสดุ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 0 100 % 100,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 0 0 150,000 0 % 150,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 0 31,750 150,000 0 % 150,000

รวมค่าวัสดุ 0 31,750 300,000 400,000
รวมงบดําเนินงาน 39,570 572,708 890,000 900,000
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เกาอี้ทํางาน 0 0 0 100 % 35,000

เกาอี้สําหรับผูมารับบริการ 0 0 0 100 % 6,000

เครื่องดูดฝุ่น 0 13,500 0 0 % 0

ตูบานทึบเหล็ก 0 0 0 100 % 7,500

โตะทํางาน (ขนาดเล็ก) 0 0 0 100 % 8,500

โตะทํางาน (ขนาดใหญ) 0 0 0 100 % 10,000

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง

รถยนต์บรรทุก 0 0 0 100 % 905,000

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องปมน้ํา 0 0 90,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

กลองวงจรปิด 0 0 597,300 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับงาน
สํานักงาน

0 17,000 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก 
พรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer)

0 0 0 100 % 7,500
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เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา (18 
หนา/นาที)

0 2,600 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดํา (18 
หนา/นาที)

0 0 0 100 % 2,600

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 0 0 0 100 % 2,500

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 0 5,000 0 0 % 0

จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว 0 2,700 0 0 % 0

ครุภัณฑ์อื่น

ปนฉีดน้ําและสายสูบน้ําดับเพลิง 0 0 0 100 % 200,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 40,800 687,300 1,184,600
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

โครงการปรับปรุงและซอมแซมอาคารงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

0 0 267,900 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 267,900 0
รวมงบลงทุน 0 40,800 955,200 1,184,600

รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 39,570 613,508 1,845,200 2,084,600
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 39,570 743,508 1,898,900 2,084,600
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 1,256,220 1,254,600 1,283,780 29.31 % 1,660,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวน
ทองถิ่น

117,500 115,000 120,000 0 % 120,000

เงินประจําตําแหนง 21,000 13,500 30,000 2,500 % 780,000

คาตอบแทนพนักงานจาง 1,984,740 2,358,897.93 463,200 -30.05 % 324,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 739,766.66 867,873.09 145,000 -13.1 % 126,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 4,119,226.66 4,609,871.02 2,041,980 3,010,000
รวมงบบุคลากร 4,119,226.66 4,609,871.02 2,041,980 3,010,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

0 0 20,000 0 % 20,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 29,940 18,900 7,560 561.38 % 50,000

คาเชาบาน 128,500 168,500 180,000 0 % 180,000
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

0 0 0 100 % 40,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 7,800 9,650 29,400 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 166,240 197,050 236,960 290,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 1,651,223.89 2,868,351.5 450,000 9.11 % 491,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 10,000 0 % 10,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาเชาอาคารและที่ดิน 362,100 375,400 0 0 % 0

คาเดินทางไปราชการและคาลงทะเบียน 238,320 246,148 80,000 87.5 % 150,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 12,510 41,760 10,000 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 2,264,153.89 3,531,659.5 550,000 661,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 228,507 129,296 170,000 -41.18 % 100,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 48,715.4 95,950 10,000 0 % 10,000

วัสดุงานบานงานครัว 0 0 0 100 % 30,000
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วัสดุกอสราง 236,055 102,451 10,000 0 % 10,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 1,084.6 11,767.02 60,000 0 % 60,000

วัสดุการเกษตร 21,476 16,525 15,000 0 % 15,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 39,954 107,785 20,000 750 % 170,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 47,150 13,350 30,000 0 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 622,942 477,124.02 315,000 425,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการโทรศัพท์ 3,754.63 2,154.98 6,000 0 % 6,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 8,206.9 17,775.49 50,400 -83.33 % 8,400

รวมค่าสาธารณูปโภค 11,961.53 19,930.47 56,400 14,400
รวมงบดําเนินงาน 3,065,297.42 4,225,763.99 1,158,360 1,390,400

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เกาอี้คอมพิวเตอร์ 0 1,700 0 0 % 0

เกาอี้ทํางาน 0 0 0 100 % 4,000

เกาอี้ทํางาน 0 6,800 0 0 % 0

เครื่องปรับอากาศ 48,000 บีทียู 0 55,900 0 0 % 0

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวนชนิดตั้งพื้น
หรือแขวน

54,900 0 0 0 % 0
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ตูเหล็ก 2 บาน 0 11,000 0 0 % 0

โตะขาวหนาโฟเมกา 0 0 11,600 -100 % 0

โตะทํางาน 0 0 0 100 % 7,500

โพเดี้ยม 9,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง

รถจักรยานยนต์ 0 40,800 0 0 % 0

รถบรรทุกดีเซล 0 814,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 11,900 0 0 0 % 0

จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า 9,600 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์งานบานงานครัว

คูลเลอร์น้ํา 0 0 0 100 % 12,000

ถังตมน้ําไฟฟ้า 0 0 0 100 % 13,000

ถังตมน้ํารอน 0 0 13,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ 22,000 17,000 0 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์ ALL IN ONE สําหรับ
งานสํานักงาน

0 0 85,000 -100 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน 0 0 17,000 -100 % 0
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เครื่องคอมพิวเตอร์โนตบุก สําหรับงาน
ประมวล

0 0 44,000 -100 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์โนตบุก สําหรับงาน
ประมวลผล

0 0 44,000 -100 % 0

เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก 
พรอมติดตั้งถังหมึก (Ink Tank Printer)

0 0 0 100 % 7,500

เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก
พรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer)

0 0 22,500 -100 % 0

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) 0 8,000 0 0 % 0

จอแสดงภาพ 0 0 2,800 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 45,000 11.11 % 50,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 107,400 955,200 284,900 94,000
รวมงบลงทุน 107,400 955,200 284,900 94,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 7,291,924.08 9,790,835.01 3,485,240 4,494,400
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 0 76,440 2,186,800 114.93 % 4,700,000
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวน
ทองถิ่น

0 7,500 586,000 -28.33 % 420,000

เงินประจําตําแหนง 0 0 0 100 % 596,400

เงินวิทยฐานะ 0 10,500 431,000 38.38 % 596,400

คาตอบแทนพนักงานจาง 0 0 1,881,000 22.28 % 2,300,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 0 0 732,000 20.22 % 880,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 94,440 5,816,800 9,492,800
รวมงบบุคลากร 0 94,440 5,816,800 9,492,800

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 100 % 5,000

คาเชาบาน 0 0 60,000 200 % 180,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

0 0 0 100 % 60,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 19,200 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 0 0 79,200 245,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 0 0 1,948,000 63.76 % 3,190,000
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการแขงขันกีฬาสานสัมพันธ์ของสถาน
ศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองสะเตงนอก

96,705 0 10,000 700 % 80,000

โครงการแขงขันทักษะทางวิชาการของนัก
เรียนปฐมวัย

98,890 147,947 100,000 0 % 100,000

โครงการพัฒนาความรูการดูแลเด็กปฐมวัย 0 0 18,000 66.67 % 30,000

โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของ
บุคลากรในสถานศึกษา สังกัดเทศบาลเมือง
สะเตงนอก

100,000 24,436 6,000 733.33 % 50,000

โครงการศูนย์เด็กสรางสรรค์ 0 0 30,000 -100 % 0

โครงการสงเสริมการจัดทําแผนการจัด
ประสบการณ์ปฐมวัย

0 0 0 100 % 50,000

โครงการสงเสริมการพัฒนาการสานสัมพันธ์
ผูปกครอง

0 0 0 100 % 60,000

โครงการสงเสริมการเรียนรูของเด็กปฐมวัย
ทองถิ่นไทยผ่านการเลน

0 5,120 7,000 -100 % 0

โครงการสงเสริมพัฒนาการสานสัมพันธ์ผู
ปกครอง

29,998 0 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนคาใชจายบริหารสถาน
ศึกษา

3,522,289.3 3,458,474.3 5,452,629 34.04 % 7,308,750
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โครงการสานสัมพันธ์ผูปกครอง 0 0 30,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 3,847,882.3 3,635,977.3 7,601,629 10,868,750
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 50,000 140 % 120,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุงานบานงานครัว 46,516 38,966 65,000 6,628.29 % 4,373,390

คาอาหารเสริม (นม) 1,585,971.76 1,675,155 3,211,031 -100 % 0

วัสดุกอสราง 0 0 30,000 133.33 % 70,000

วัสดุการเกษตร 0 0 10,000 100 % 20,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 20,000 50 % 30,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 30,000 233.33 % 100,000

วัสดุการศึกษา 60,000 0 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 1,692,487.76 1,714,121 3,426,031 4,723,390
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 256,031.19 255,960.51 200,000 100 % 400,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 0 0 0 100 % 50,400

รวมค่าสาธารณูปโภค 256,031.19 255,960.51 200,000 450,400
รวมงบดําเนินงาน 5,796,401.25 5,606,058.81 11,306,860 16,287,540
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เกาอี้ทํางาน 0 0 0 100 % 2,500

ชั้นวางหนังสือโชว์หนา 0 0 18,000 -100 % 0

ตูเหล็กแบบบานเลื่อนกระจก 2 บาน 0 0 0 100 % 11,800

โตะทํางาน (แบบเขามุม) 0 0 0 100 % 9,500

โตะวางคอมพิวเตอร์ 0 0 0 100 % 13,500

พัดลมติดผนัง 21,000 19,500 19,500 180 % 54,600

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

โทรทัศน์ LED TV 0 0 0 100 % 59,700

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

เครื่องวัดไขแบบดิจิตอล 0 38,080 0 0 % 0

ครุภัณฑ์งานบานงานครัว

เกาอี้สําหรับรับประทานอาหาร 25,000 25,000 0 0 % 0

คูลเลอร์น้ําแบบสแตนเลส 0 0 0 100 % 6,000

เครื่องตัดหญา 0 0 0 100 % 9,500

ตูกับขาว 0 0 0 100 % 5,000

ตูกับขาว 12,500 0 4,500 -100 % 0

ตูเย็น 60,000 0 18,000 -100 % 0
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ตูเย็น ขนาด 9 คิวบิกฟุต 0 0 0 100 % 14,500

เตาแกส 0 0 0 100 % 31,200

เตาแกส 10,000 4,000 8,000 -100 % 0

โตะรับประทานอาหาร 30,000 30,000 0 0 % 0

โตะรับประทานอาหารพรอมมานั่งยาว 0 0 70,000 -80 % 14,000

หมอหุงขาว 0 0 0 100 % 12,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ 22,000 0 0 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน 0 0 0 100 % 51,000

เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ แบบ
ฉีดหมึก พรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ์

0 0 0 100 % 22,500

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) 0 8,000 7,500 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 10,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 180,500 124,580 155,500 317,300
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสรางอาคาร หรือสิ่งปลูกสรางตาง ๆ

โครงการกอสรางรั้วดานขางและดานหลัง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพงบูโละ

0 0 0 100 % 125,000
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โครงการกอสรางรั้วพรอมลานคอนกรีต
บริเวณทางเดินอาคารโรงเรียนอนุบาลพงบู
โละ

0 0 0 100 % 449,000

โครงการกอสรางรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
มลายูบางกอก

0 0 112,000 -100 % 0

โครงการกอสรางอาคารโรงอาหารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กมลายูบางกอก

0 0 1,319,000 -100 % 0

โครงการติดตั้งกันสาดรอบตัวอาคารเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมลายูบางกอก

0 0 120,000 -100 % 0

โครงการติดตั้งเหล็กดัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
มลายูบางกอก

0 0 100,000 -100 % 0

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สราง

0 0 24,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สราง

0 0 0 100 % 30,000

โครงการซอมแซมคูระบายน้ําหนากําแพง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมลายูบางกอก

0 0 0 100 % 200,000

โครงการปรับปรุงอาคารหลังเกาเป็นโรง
อาหาร โรงเรียนอนุบาลพงบูโละ

0 0 0 100 % 45,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 1,675,000 849,000
รวมงบลงทุน 180,500 124,580 1,830,500 1,166,300
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนโครงการ
อาหารกลางวัน

4,867,494 5,037,000 5,152,000 9.48 % 5,640,600

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนโครงการ
อาหารกลางวัน

0 0 0 100 % 1,131,900

เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนโครงการ
อาหารกลางวัน

826,000 919,000 0 0 % 0

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนโครงการ
อาหารกลางวัน

0 0 1,008,540 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 5,693,494 5,956,000 6,160,540 6,772,500
รวมงบเงินอุดหนุน 5,693,494 5,956,000 6,160,540 6,772,500

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 11,670,395.25 11,781,078.81 25,114,700 33,719,140
งานศึกษาไม่กําหนดระดับ

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 1,625,580 1,724,040 0 100 % 360,000
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวน
ทองถิ่น

180,000 180,000 0 100 % 30,000

เงินวิทยฐานะ 168,000 203,000 0 0 % 0

คาตอบแทนพนักงานจาง 432,000 427,354.83 108,000 0 % 108,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 168,000 167,483.87 42,000 0 % 42,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,573,580 2,701,878.7 150,000 540,000
รวมงบบุคลากร 2,573,580 2,701,878.7 150,000 540,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 100 % 5,000

คาเชาบาน 0 0 0 100 % 60,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

0 0 0 100 % 10,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 12,300 5,900 0 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 12,300 5,900 0 75,000
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ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายในการสรางภูมิคุมกันยาเสพติด
เด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา

199,998 0 0 100 % 50,000

โครงการกลไกทองถิ่นเพื่อพัฒนาคุณภาพ
เด็กและเยาวชน

0 0 100,000 -50 % 50,000

โครงการวันเด็กแหงชาติ 199,650 249,835 15,000 1,566.67 % 250,000

โครงการสงเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน
ตําบลสะเตงนอก

0 0 0 100 % 100,000

โครงการสงเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน
มุสลิมตําบลสะเตงนอก

170,000 0 200,000 -100 % 0

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา

1,638,000 1,638,000 0 0 % 0

โครงการอบรมจริยธรรมภาคฤดูรอน 99,775 0 0 0 % 0

โครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพผูนําและ
เครือขายเด็กและเยาวชนตําบลสะเตงนอก

0 13,050 100,000 -50 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 2,307,423 1,900,885 415,000 500,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 0 100 % 10,000
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วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 100 % 10,000

วัสดุการศึกษา 57,480 58,123 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 57,480 58,123 0 20,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 0 0 8,400 0 % 8,400

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 8,400 8,400
รวมงบดําเนินงาน 2,377,203 1,964,908 423,400 603,400

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เกาอี้ทํางาน 0 0 0 100 % 2,500

ตูเหล็ก (แบบบานเลื่อนกระจก 2 บาน) 0 0 0 100 % 5,900

โตะทํางาน (แบบเขามุม) 0 0 0 100 % 9,500

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 17,900
รวมงบลงทุน 0 0 0 17,900

รวมงานศึกษาไม่กําหนดระดับ 4,950,783 4,666,786.7 573,400 1,161,300
รวมแผนงานการศึกษา 23,913,102.33 26,238,700.52 29,173,340 39,374,840
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 1,221,900 1,417,440 1,600,000 91.43 % 3,062,880

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวน
ทองถิ่น

182,600 184,776.89 212,000 242.45 % 726,000

เงินประจําตําแหนง 18,000 18,000 60,000 95 % 117,000

คาตอบแทนพนักงานจาง 3,149,899.35 3,157,814.48 3,245,000 21.35 % 3,937,960

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 1,121,282.14 1,096,348.27 1,080,000 22.78 % 1,326,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 5,693,681.49 5,874,379.64 6,197,000 9,169,840
รวมงบบุคลากร 5,693,681.49 5,874,379.64 6,197,000 9,169,840

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

0 0 55,000 263.64 % 200,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 12,760 0 50,000 80 % 90,000

คาเชาบาน 46,500 81,000 100,000 200 % 300,000
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

0 0 0 100 % 150,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 30,100 5,900 95,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 89,360 86,900 300,000 740,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 3,943,170.13 5,370,282.75 7,230,000 -97.23 % 200,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 0 100 % 50,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายเดินทางไปราชการและคาลง
ทะเบียน

20,350 147,669 250,000 -60 % 100,000

คาใชจายในการสํารวจขอมูลจํานวนสัตว์ 0 0 2,600 -100 % 0

คาใชจายในการสํารวจขอมูลจํานวนสัตว์
และขึ้นทะเบียนสัตว์

0 0 0 100 % 3,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 0 100 % 2,000,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 784,793 1,500,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 3,963,520.13 6,302,744.75 8,982,600 2,353,000
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ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน 76,258 127,652 100,000 0 % 100,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุงานบานงานครัว 179,830 152,820 150,000 0 % 150,000

วัสดุกอสราง 127,854.5 37,566.5 110,000 -54.55 % 50,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 99,765 0 100,000 0 % 100,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 1,088,144.44 1,195,621.94 1,500,000 53.33 % 2,300,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 34,989 130,000 -61.54 % 50,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 9,600 12,780 90,000 -66.67 % 30,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 2,960 15,000 150,000 0 % 150,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 29,550 49,190 50,000 0 % 50,000

วัสดุอื่น 0 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 1,613,961.94 1,625,619.44 2,395,000 2,995,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการโทรศัพท์ 23,287.51 9,657.29 50,000 0 % 50,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 0 8,239 10,000 100 % 20,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 23,287.51 17,896.29 60,000 70,000
รวมงบดําเนินงาน 5,690,129.58 8,033,160.48 11,737,600 6,158,000
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เกาอี้ทํางาน 0 5,700 7,000 0 % 7,000

เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน 0 0 0 100 % 72,000

เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน 0 69,000 0 0 % 0

ตูบานเลื่อนกระจก 0 0 16,000 -100 % 0

ตูลิ้นชักเหล็กเก็บแบบฟอร์ม 15 ชั้น 0 0 17,000 -100 % 0

โตะทํางาน 0 13,700 11,000 9.09 % 12,000

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง

พวงขางรถจักรยานยนต์ 28,000 0 0 0 % 0

รถจักรยานยนต์ 0 108,400 0 0 % 0

รถบรรทุกดีเซล 0 0 854,000 -100 % 0

รถพยาบาล (รถตู) ปริมาตรกระบอกสูบไม
ต่ํากวา 2,400 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนต์สูง
สุดไมต่ํากวา 90 กิโลวัตต์

0 0 0 100 % 2,500,000

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องพนละอองฝอย 0 0 90,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์งานบานงานครัว

ตูเย็น 0 0 0 100 % 8,500
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ 22,000 0 17,000 -100 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน 0 0 0 100 % 34,000

เครื่องคอมพิวเตอร์โนตบุก สําหรับงาน
ประมวลผล

0 0 22,000 -100 % 0

เครื่องพิมพ์ 0 0 7,500 -100 % 0

เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก 
(Inkjet)

7,900 0 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา 0 0 0 100 % 5,200

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 AV 0 0 2,500 -100 % 0

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 0 0 0 100 % 2,500

อุปกรณ์กระจายสัญญาณ 0 0 0 100 % 5,600

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 357,480 0 100,000 0 % 100,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 415,380 196,800 1,144,000 2,746,800
รวมงบลงทุน 415,380 196,800 1,144,000 2,746,800

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 11,799,191.07 14,104,340.12 19,078,600 18,074,640
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
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งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

การขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา

0 0 0 100 % 30,000

การขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา

0 0 15,300 -100 % 0

การขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุ่นัขบา

0 18,000 0 0 % 0

โครงการ (Big cleaning day) หนาบาน นา
มอง

31,000 21,440 35,000 -100 % 0

โครงการคัดแยกขยะ 0 49,635 30,000 -100 % 0

โครงการทองถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่
สีเขียว

0 0 10,000 -100 % 0

โครงการบริหารจัดการศูนย์บริการสาธารณ
สุขดานเวชกรรมฟ้นฟู เทศบาลเมืองสะเตง
นอกเครือขายโรงพยาบาลศูนย์ยะลา

20,866 15,776 30,000 -100 % 0

โครงการพัฒนาศักยภาพดานสาธารณสุข 0 0 20,000 0 % 20,000

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบา 50,000 30,000 50,000 0 % 50,000
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โครงการสงเสริมการปลูกตนไม 0 0 10,000 -100 % 0

โครงการสํารวจขอมูลจํานวนสัตว์และขึ้น
ทะเบียนสัตว์

0 0 0 100 % 3,000

โครงการอบรมดานสิ่งแวดลอม 0 0 10,000 -100 % 0

โครงการอบรมในการปฏิบัติงานดานการจัด
เก็บขยะใหสะอาดและปลอดภัย

0 0 35,000 -100 % 0

โครงการอบรมใหความรูการปฏิบัติงาน
ลูกจางโครงการชาวสะเตงนอกรวมใจรักษา
สิ่งแวดลอม

30,000 39,948 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 131,866 174,799 245,300 103,000
รวมงบดําเนินงาน 131,866 174,799 245,300 103,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตาม
โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข

540,000 0 0 0 % 0

เงินอุดหนุนสําหรับการสํารวจขอมูลจํานวน
สัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์

0 0 0 100 % 3,000
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เงินอุดหนุนสําหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์
ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา

0 0 15,300 96.08 % 30,000

เงินอุดหนุนสําหรับสํารวจขอมูลจํานวนสัตว์
และขึ้นทะเบียนสัตว์

0 0 2,600 -100 % 0

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

โครงการพระราชดําริ ดานสาธารณสุข 0 0 580,000 -100 % 0

โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข 0 0 0 100 % 580,000

รวมเงินอุดหนุน 540,000 0 597,900 613,000
รวมงบเงินอุดหนุน 540,000 0 597,900 613,000

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 671,866 174,799 843,200 716,000
งานศูนย์บริการสาธารณสุข

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการบริหารจัดการศูนย์บริการสาธารณ
สุขดานเวชกรรมฟ้นฟูเทศบาลเมืองสะเตง
นอก เครือขายโรงพยาบาลศูนย์ยะลา

0 0 0 100 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 30,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 30,000

รวมงานศูนย์บริการสาธารณสุข 0 0 0 30,000
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รวมแผนงานสาธารณสุข 12,471,057.07 14,279,139.12 19,921,800 18,820,640
แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 0 0 0 100 % 980,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวน
ทองถิ่น

0 0 0 100 % 205,000

เงินประจําตําแหนง 0 0 0 100 % 18,000

คาตอบแทนพนักงานจาง 0 0 0 100 % 720,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 0 0 0 100 % 220,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 2,143,000
รวมงบบุคลากร 0 0 0 2,143,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

0 0 0 100 % 15,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 100 % 30,000

คาเชาบาน 0 0 0 100 % 150,000
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 215,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 0 0 0 100 % 200,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 0 100 % 20,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาเดินทางไปราชการและคาลงทะเบียน 0 0 0 100 % 40,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 0 100 % 25,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 285,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 0 100 % 150,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 0 100 % 5,000

วัสดุงานบานงานครัว 0 0 0 100 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 100 % 20,000
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วัสดุอื่น 0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 205,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการโทรศัพท์ 0 0 0 100 % 10,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 0 0 0 100 % 5,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 0 15,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 720,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

จอโปรเจคเตอร์แบบขาตั้ง 0 0 0 100 % 5,000

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 0 100 % 50,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 55,000
รวมงบลงทุน 0 0 0 55,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 0 0 0 2,918,000
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งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการชวยเหลือประชาชนตามอํานาจ
หนาที่ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น (ดาน
การสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต) 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563

0 607,250 0 0 % 0

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูดอยโอกาส 0 0 0 100 % 50,000

โครงการพัฒนาศักยภาพของผูสูงอายุ 15,725 0 0 0 % 0

โครงการพัฒนาศักยภาพครอบครัวในพื้นที่
ตําบลสะเตงนอก

0 0 50,000 0 % 50,000

โครงการลดความรุนแรงในครอบครัว 0 0 0 100 % 30,000

โครงการสงเสริมสนับสนุนชวยเหลือกลุม
อาชีพผูดอยโอกาสบาน ธอส.

0 0 50,000 100 % 100,000

โครงการสงเสริมอาชีพตัดเย็บเสื้อผาสตรี 0 19,950 20,000 -100 % 0
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โครงการอบรมใหความรูดานอาชีพตางๆ 
สําหรับคนวางงาน

0 0 20,000 -100 % 0

โครงการอบรมใหความรูผูดูแลคนพิการ 0 0 20,000 0 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 15,725 627,200 160,000 250,000
รวมงบดําเนินงาน 15,725 627,200 160,000 250,000

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 15,725 627,200 160,000 250,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 15,725 627,200 160,000 3,168,000

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 2,798,447.41 2,894,362.49 2,995,700 16.83 % 3,500,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวน
ทองถิ่น

379,687.09 384,393.42 409,000 22.25 % 500,000

เงินประจําตําแหนง 60,000 37,224.13 72,000 0 % 72,000

คาจางลูกจางประจํา 246,240 260,280 290,000 3.45 % 300,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของลูกจางประจํา 30,000 30,000 30,000 0 % 30,000
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คาตอบแทนพนักงานจาง 3,836,478.7 4,084,800 4,285,000 16.69 % 5,000,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 1,114,495.96 1,138,200 1,194,000 8.88 % 1,300,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 8,465,349.16 8,829,260.04 9,275,700 10,702,000
รวมงบบุคลากร 8,465,349.16 8,829,260.04 9,275,700 10,702,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

0 0 30,000 0 % 30,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 24,400 42,600 150,000 33.33 % 200,000

คาเชาบาน 244,062 219,000 300,000 0 % 300,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

0 0 0 100 % 200,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 80,600 66,900 80,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 349,062 328,500 560,000 730,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 370,513.2 1,515,781.16 1,980,000 61.62 % 3,200,000
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการและคา
ลงทะเบียน

70,827.46 139,081.83 50,000 500 % 300,000

โครงการดําเนินการสอบเขตที่ดิน 0 0 50,000 0 % 50,000

โครงการดูแลรักษาคูระบายน้ําและสถานที่
สาธารณะ

735,105.37 0 20,000 0 % 20,000

โครงการปรับปรุงผังเมืองรวมเมืองยะลา 0 0 20,000 0 % 20,000

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 0 0 30,000 66.67 % 50,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 38,350 714,601.84 1,300,000 -38.46 % 800,000

รวมค่าใช้สอย 1,214,796.03 2,369,464.83 3,450,000 4,440,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 83,141 175,300 200,000 50 % 300,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 703,795 1,150,799.5 1,500,000 33.33 % 2,000,000

วัสดุงานบานงานครัว 0 67,482 100,000 0 % 100,000

วัสดุกอสราง 813,419 1,466,670 1,700,000 17.65 % 2,000,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 138,241.11 126,402 200,000 50 % 300,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 570,239.42 532,997.26 600,000 33.33 % 800,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 20,000 0 % 20,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 0 0 0 100 % 100,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 9,250 38,730 50,000 0 % 50,000
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วัสดุจราจร 0 0 0 100 % 100,000

วัสดุอื่น 59,450 88,590 150,000 66.67 % 250,000

รวมค่าวัสดุ 2,377,535.53 3,646,970.76 4,520,000 6,020,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการโทรศัพท์ 5,511.57 5,973.81 10,000 100 % 20,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 0 0 25,000 100 % 50,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 5,511.57 5,973.81 35,000 70,000
รวมงบดําเนินงาน 3,946,905.13 6,350,909.4 8,565,000 11,260,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เกาอี้ทํางาน 3,700 9,000 8,000 -100 % 0

เกาอี้เหล็กหุมเบาะ 0 0 0 100 % 45,000

เครื่องเขาเลมสันหวงกระดูกงู 0 0 0 100 % 4,500

เครื่องถายเอกสาร 0 0 180,000 -100 % 0

เครื่องปรับอากาศ 0 0 0 100 % 36,000

เครื่องปรับอากาศ 0 53,300 0 0 % 0

ตูล็อกเกอร์ 18 ชอง 0 0 16,000 -100 % 0

ตูเหล็กบานเลื่อนกระจก 0 0 0 100 % 35,000

ตูเหล็กแบบ 2 บาน 0 0 0 100 % 11,800
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ตูเหล็กแบบ 2 บาน 0 0 11,000 -100 % 0

เต็นท์ผาใบพรอมโครงเหล็กทรงโคง 0 0 0 100 % 280,000

โตะทํางาน 9,300 13,800 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง

พวงขางรถจักรยานยนต์ 38,520 0 0 0 % 0

รถจักรยานยนต์ 110,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์กอสราง

เครื่องคอริ่ง 0 0 0 100 % 55,000

เครื่องสกัดคอนกรีต 20,500 0 0 0 % 0

ชุดทดสอบความขนเหลวของคอนกรีต 0 0 0 100 % 16,000

ตลับเมตรสายไฟเบอร์กลาส 0 0 0 100 % 3,500

ถังอัดจารบีใชลม 0 0 0 100 % 6,000

แบบหลอคอนกรีต 0 0 0 100 % 16,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

กลองถายภาพ ระบบดิจิตอล 19,300 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์งานบานงานครัว

เครื่องฉีดน้ําแรงดันสูง 23,500 0 0 0 % 0

เครื่องตัดหญาแบบขอแข็ง 0 0 0 100 % 57,000

เตาแกส 0 0 19,800 -100 % 0
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ครุภัณฑ์โรงงาน

เครื่องขัดกระดาษทราย 5,300 0 0 0 % 0

เครื่องเจาะเหล็ก 0 0 22,000 -100 % 0

เครื่องเจียตั้งโตะ 0 0 15,000 -100 % 0

เครื่องเชื่อมไฟฟ้า 0 0 0 100 % 5,000

ชุดบลอคลมถอดลอ 0 0 0 100 % 10,000

ตูเชื่อมไฟฟ้า 0 0 0 100 % 25,000

แทนตัดไฟเบอร์ 0 0 0 100 % 10,000

ปมลมพรอมสาย 30,000 0 0 0 % 0

แมแรงตะเฆ 1,500 0 0 0 % 0

เลื่อยยนต์ ขนาด 31.8 ซีซี 0 0 0 100 % 20,000

เลื่อยยนต์ ขนาด 72.2 ซีซี 0 0 0 100 % 40,000

ครุภัณฑ์สํารวจ

ลอวัดระยะทาง 0 0 0 100 % 16,000

สตาฟอลูมิเนียม แบบชัก 0 0 0 100 % 5,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ 0 59,600 0 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One 0 0 138,000 -100 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับ
ประมวลผล

0 0 0 100 % 46,000
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เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา ชนิด 
Network

0 0 8,900 -100 % 0

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา ชนิด 
Network สําหรับกระดาษขนาด A3

0 0 108,000 -100 % 0

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด 
Network

0 0 10,000 100 % 20,000

เครื่องสํารองไฟฟ้า 0 5,000 0 0 % 0

อุปกรณ์อานบัตรเอนกประสงค์ 0 1,400 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 393,034.83 2,900 300,000 1.4 % 304,200

รวมค่าครุภัณฑ์ 654,654.83 145,000 836,700 1,067,000
รวมงบลงทุน 654,654.83 145,000 836,700 1,067,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 13,066,909.12 15,325,169.44 18,677,400 23,029,000
งานไฟฟ้าและประปา

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสรางคูระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยเจริญสวัสดิ์ หมูที่ 12

0 0 2,260,000 -100 % 0

โครงการกอสรางคูระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยนัดโตะโมง 3 หมูที่ 4

0 0 1,676,000 -100 % 0
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โครงการกอสรางคูระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยนิบงบารู 4 หมูที่ 7

0 0 1,551,000 -100 % 0

โครงการกอสรางคูระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยปาลาจืองา หมูที่ 8

0 0 1,020,000 -100 % 0

โครงการกอสรางคูระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยพงษ์เจริญ ถนนผังเมือง 4 ซอย 
24 หมูที่ 9

0 0 1,256,000 -100 % 0

โครงการกอสรางคูระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยรวมเงิน หมูที่ 10

0 0 1,276,000 -100 % 0

โครงการกอสรางคูระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยสุภิญโญ หมูที่ 6

0 0 0 100 % 2,069,300

โครงการกอสรางคูระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยอัลนูร (หลังโรงเรียนฮาฟิทมัรกัส) 
หมูที่ 3

0 0 1,134,000 -100 % 0

โครงการกอสรางคูระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยโอเอ็กโอ หมูที่ 1

0 0 996,000 -100 % 0

โครงการกอสรางคูระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก ถนนสี่แยกไฟแดงตือเบาะ หมูที่ 10

0 0 0 100 % 133,000

โครงการกอสรางติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงจันทร์
แบบ LED ถนนนิบงบารู (สายสวนสม) หมู
ที่ 7

0 0 0 100 % 1,710,000

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยตักวา หมูที่ 4

0 0 0 100 % 1,928,800
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยโปลีบีนา 2 หมูที่ 1

0 0 383,000 -100 % 0

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยพูนทรัพย์ หมูที่ 12

0 0 0 100 % 176,300

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยเมาะจิ หมูที่ 12

0 0 0 100 % 611,300

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยยิโภชนา หมูที่ 11

0 0 0 100 % 1,225,400

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยลักษมาน 14 หมูที่ 3

0 0 0 100 % 867,700

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยสนามฟุตบอล หมูที่ 5

0 0 0 100 % 528,000

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยอาซันอุทิศ หมูที่ 4

0 0 0 100 % 194,000

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยอุสตะเฮาะ หมูที่ 2

0 0 0 100 % 421,800

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยฮาปีเซาะ หมูที่ 11

0 0 325,000 -100 % 0

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ถนนสายกําปงบารู 1 หมูที่ 7

0 0 0 100 % 249,200

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ถนนสายกําปงบารู 2 หมูที่ 7

0 0 0 100 % 212,900
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ถนนสายนิบงบารู 5 หมูที่ 7

0 0 0 100 % 471,700

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
พรอมคูระบายน้ํา ซอยแปดแสน หมูที่ 6

0 0 0 100 % 1,519,500

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
พรอมรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ยานชุมชน ซอยจูโอะอุทิศ หมูที่ 12

0 0 0 100 % 1,106,700

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
พรอมรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ยานชุมชน ซอยเบอร์เสง 2 หมูที่ 1

0 0 0 100 % 1,789,000

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายเปาะยานิ 1 หมูที่ 3

0 0 0 100 % 1,671,500

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายลางา - ปายอ หมูที่ 5

0 0 1,097,000 -100 % 0

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
พรอมคูระบายน้ํา ถนนสายเอสพี หมูที่ 13

0 0 1,499,000 -100 % 0

โครงการกอสรางถนนผิวจราจรแอสฟลท์ติก
คอนกรีต ซอยดาโอะเจะนิ หมูที่8

0 0 0 100 % 1,883,800

โครงการกอสรางถนนผิวจราจรแอสฟลท์ติก
คอนกรีต ซอยตะโละบอแร - กาปงกรีแย 
หมูที่ 6

0 0 508,000 -100 % 0

โครงการกอสรางถนนผิวจราจรแอสฟลท์ติก
คอนกรีต ซอยปอเนาะ - กูแบปูตะ หมูที่ 11

0 0 457,000 -100 % 0
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โครงการกอสรางถนนผิวจราจรแอสฟลท์ติก
คอนกรีต ซอยมุสลิมปอเนาะ 3 หมูที่ 6

0 0 0 100 % 576,300

โครงการกอสรางถนนผิวจราจรแอสฟลท์ติก
คอนกรีต ซอยรวมเงิน หมูที่ 10

0 0 813,000 -100 % 0

โครงการกอสรางถนนผิวจราจรแอสฟลท์ติก
คอนกรีตพรอมคูระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยฮิเล หมูที่ 2

0 0 1,521,000 -100 % 0

โครงการกอสรางถนนผิวจราจรแอสฟลท์ติก
คอนกรีตพรอมคูระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก ถนนผังเมือง 4 ซอย 2 หมูที่ 1

0 0 522,000 -100 % 0

โครงการกอสรางถนนแอสฟลท์ติกคอนกรีต 
ซอยประดิษฐ์บํารุง หมูที่ 10

0 920,000 0 0 % 0

โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็ก ยานชุมชน ซอยกูโบร์ (กําปงบู
เกะใน) หมูที่ 8

0 0 0 100 % 1,503,500

โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็ก ยานชุมชน ซอยสัมพันธ์ หมูที่ 
12

0 0 0 100 % 741,000

โครงการกอสรางอาคารเอนกประสงค์ หมูที่ 
6

0 0 2,273,000 -100 % 0

โครงการซอมแซมและปรับปรุงระบบ
ประปาหมูบาน แบบบาดาลขนาดใหญ หมู
ที่ 1

0 0 1,300,000 -100 % 0
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โครงการซอมแซมและปรับปรุงระบบ
ประปาหมูบาน แบบบาดาลขนาดใหญ หมู
ที่ 13

0 0 1,300,000 -100 % 0

โครงการซอมแซมและปรับปรุงระบบ
ประปาหมูบาน แบบบาดาลขนาดใหญ หมู
ที่ 8

0 0 134,000 -100 % 0

โครงการซอมแซมและปรับปรุงระบบ
ประปาหมูบาน แบบผิวดินขนาดใหญมาก 
หมูที่ 5

0 0 320,000 -100 % 0

โครงการบุกเบิกถนนหินคลุก ซอยดารุลมูฮา
ยีรีน หมูที่ 1

0 0 0 100 % 336,900

โครงการบุกเบิกถนนหินคลุก ซอยมะสา
เมาะ หมูที่ 8

0 0 196,000 -100 % 0

โครงการบุกเบิกถนนหินคลุก ซอยหลัง
มัสยิด หมูที่ 6

0 0 0 100 % 142,000

โครงการบุกเบิกถนนหินคลุก ซอยหลัง
อนามัยนิบงบารู 1 หมูที่ 7

0 0 136,000 -100 % 0

โครงการรื้อพรอมกอสรางระบบประปา หมู
ที่ 11

0 0 0 100 % 547,000

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สราง

210,000 0 552,300 -9.47 % 500,000
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รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 210,000 920,000 24,505,300 23,116,600
รวมงบลงทุน 210,000 920,000 24,505,300 23,116,600

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนสวนราชการ 380,505.02 91,908.73 20,000 2,400 % 500,000

รวมเงินอุดหนุน 380,505.02 91,908.73 20,000 500,000
รวมงบเงินอุดหนุน 380,505.02 91,908.73 20,000 500,000

รวมงานไฟฟ้าและประปา 590,505.02 1,011,908.73 24,525,300 23,616,600
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 0 0 0 100 % 7,762,200

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการ (Big cleaning day) หนาบานนา
มอง

0 0 0 100 % 35,000
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โครงการคัดแยกขยะ 0 0 0 100 % 20,000

โครงการอบรมในการปฏิบัติงานดานการจัด
เก็บขยะ

0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 7,837,200
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 7,837,200

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง

รถบรรทุกขยะ แบบเปิดขางเททาย 0 0 4,238,000 -100 % 0

รถบรรทุกขยะแบบ 6 ลอ แบบอัดทาย 0 4,520,000 0 0 % 0

รถบรรทุกขยะแบบยกถังคอนเทนเนอร์ 3,490,000 4,320,000 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 3,490,000 8,840,000 4,238,000 0
รวมงบลงทุน 3,490,000 8,840,000 4,238,000 0

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 3,490,000 8,840,000 4,238,000 7,837,200
รวมแผนงานเคหะและชุมชน 17,147,414.14 25,177,078.17 47,440,700 54,482,800

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

วันที่พิมพ์ : 7/9/2564  09:02 หนา : 61/75



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการคายคุณธรรมปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมนําวิถีชีวิตพอเพียงสูชุมชน

0 0 0 100 % 70,000

โครงการชวยเหลือประชาชนตามอํานาจ
หนาที่ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น

0 0 140,000 42.86 % 200,000

โครงการประชุมชี้แจงและศึกษาดูงานกอง
ทุนสวัสดิการชุมชน

279,740 0 0 0 % 0

โครงการประชุมชี้แจงและศึกษาดูงานกอง
ทุนสวัสดิการสังคม

0 199,680 100,000 -50 % 50,000

โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพและ
ศึกษาดูงานของคณะกรรมการชุมชนใน
พื้นที่ตําบลสะเตงนอก

0 0 594,400 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการสราง
ความรูในหลักการมีสวนรวมในระบอบ
ประชาธิปไตยแกประชาชนในพื้นที่ตําบลสะ
เตงนอก

0 0 50,000 100 % 100,000

โครงการพัฒนาศักยภาพครอบครัวในพื้นที่
ตําบลสะเตงนอก

16,200 21,650 0 0 % 0
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โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี 147,990 0 50,000 0 % 50,000

โครงการสงเสริมสนับสนุนชวยเหลือกลุม
อาชีพ/กลุมสตรี/กลุมตางๆ ในพื้นที่ตําบล
สะเตงนอก

312,200 0 0 0 % 0

โครงการสงเสริมใหมีการจัดตั้งสหกรณ์
ชุมชนในตําบลสะเตงนอก

0 0 100,000 0 % 100,000

โครงการสงเสริมอาชีพกลุมตัดเย็บเสื้อผา
สตรี

0 0 0 100 % 40,000

โครงการสงเสริมอาชีพคนพิการ 0 0 20,000 -100 % 0

โครงการสนับสนุนใหนักเรียนนักศึกษาเขา
ทํางานชวงปิดภาคเรียน

0 0 50,000 0 % 50,000

โครงการสํารวจขอมูลพื้นฐานในครัวเรือน
ในพื้นที่ตําบลสะเตงนอก

0 0 0 100 % 20,000

โครงการสํารวจพื้นที่ขยายผลจัดตั้งศูนย์
พัฒนาคุณภาพชีวิตและสงเสริมอาชีพผูสูง
อายุและขอมูลโรงเรียนผูสูงอายุ

0 0 50,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 756,130 221,330 1,154,400 680,000
รวมงบดําเนินงาน 756,130 221,330 1,154,400 680,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 756,130 221,330 1,154,400 680,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 756,130 221,330 1,154,400 680,000
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 0 0 400,000 5.66 % 422,640

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวน
ทองถิ่น

0 0 30,000 0 % 30,000

คาตอบแทนพนักงานจาง 0 0 324,000 0 % 324,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 0 0 126,000 0 % 126,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 880,000 902,640
รวมงบบุคลากร 0 0 880,000 902,640

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 5,040 -0.79 % 5,000

คาเชาบาน 0 0 60,000 0 % 60,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 65,040 65,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 0 0 0 100 % 1,504,000

คาจางเหมาบริการ 0 0 1,118,000 -100 % 0
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการแขงขันกีฬาตานยาเสพติด สะเตง
นอกคัพ

0 0 200,000 100 % 400,000

โครงการแขงขันกีฬาตานยาเสพติดสะเตง
นอกคัพ

389,901 0 0 0 % 0

โครงการแขงขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์ 0 0 0 100 % 30,000

โครงการแขงขันกีฬาฟุตซอลเยาวชน สะเตง
นอก ฟุตซอลลีกคัพ

0 0 20,000 -100 % 0

โครงการจัดตั้งศูนย์กีฬาและนันทนาการ
เทศบาลเมืองสะเตงนอก

0 0 0 100 % 40,000

โครงการจางผูนําเตนแอโรบิค 79,200 0 0 0 % 0

โครงการจางเหมายามรักษาความปลอดภัย 385,000 0 0 0 % 0

โครงการบริหารจัดการศูนย์วิทยาศาสตร์
การกีฬา

259,225.05 0 0 0 % 0

โครงการบริหารจัดการสนามกีฬา หมูที่ 8 112,000 0 0 0 % 0

โครงการสงเสริมการเตนแอโรบิคประกอบ
อุปกรณ์

0 0 80,000 -75 % 20,000

โครงการสงเสริมทักษะกีฬาเด็กและเยาวชน 0 0 0 100 % 50,000
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โครงการสงเสริมและสนับสนุนการสงนัก
กีฬาเขารวมแขงขันกับองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่นหรือหนวยงานอื่นๆ

0 79,025 70,000 -28.57 % 50,000

โครงการอบรมทักษะกีฬาภาคฤดูรอน 29,964 0 30,000 0 % 30,000

โครงการอบรมทักษะกีฬาสูความเป็นเลิศ 0 59,928 60,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 1,255,290.05 138,953 1,578,000 2,124,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 0 100 % 20,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 30,000 33.33 % 40,000

วัสดุกอสราง 0 0 35,000 42.86 % 50,000

วัสดุการเกษตร 0 0 10,000 200 % 30,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 10,000 100 % 20,000

วัสดุกีฬา 58,337 0 130,000 0 % 130,000

รวมค่าวัสดุ 58,337 0 215,000 290,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 0 0 120,000 150 % 300,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 0 0 8,400 257.14 % 30,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 128,400 330,000
รวมงบดําเนินงาน 1,313,627.05 138,953 1,986,440 2,809,000
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เกาอี้ทํางาน 0 0 0 100 % 7,500

โตะทํางาน 0 0 0 100 % 22,500

ถังน้ํา 0 0 8,300 -100 % 0

ถังน้ํา แบบพลาสติก ขนาดความจุ 2,000 
ลิตร

0 14,700 0 0 % 0

พัดลม 0 0 12,000 0 % 12,000

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องสูบน้ําแบบหอยโขง มอเตอร์ไฟฟ้า 0 20,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์งานบานงานครัว

คูลเลอร์น้ําสแตนเลส 0 0 0 100 % 21,000

คูลเลอร์น้ําแสตนเลส 0 0 21,000 -100 % 0

เครื่องตัดหญา 0 0 13,000 0 % 13,000

เครื่องตัดหญาแบบขอแข็ง 0 9,500 0 0 % 0

เครื่องตัดหญาแบบขอออน 0 10,900 0 0 % 0

ครุภัณฑ์กีฬา

เครื่องจักรยานออกกําลังกาย 0 0 0 100 % 50,000

เครื่องบริหารขากาวเดินคู 0 0 0 100 % 75,000
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เครื่องลูวิ่งไฟฟ้า 0 0 0 100 % 100,000

เครื่องเสริมสรางกลามเนื้อไหล 0 0 0 100 % 60,000

ที่พักนักกีฬา 0 0 60,000 0 % 60,000

อุปกรณ์บาร์โหนยกตัวคู 0 0 50,000 -100 % 0

อุปกรณ์มาโยกบริหารหนาทอง 0 0 60,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์อื่น

ที่พักนักกีฬาฟุตบอล 79,000 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 30,000 0 % 30,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 79,000 55,100 254,300 451,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คาถมดิน

โครงการถมดินสนามกีฬา หมูที่ 6 1,993,000 2,900,000 0 0 % 0

โครงการถมดินสนามกีฬา หมูที่ 8 0 0 2,379,000 -100 % 0

คากอสรางอาคาร หรือสิ่งปลูกสรางตาง ๆ

โครงการกอสรางป้ายชื่อพรอมรั้วสนามกีฬา
หมูที่ 8

0 0 2,000,000 -100 % 0

คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสรางตาขายเหล็กดัดสนามฟุต
ซอลกลางแจง สนามกีฬา หมูที่ 8

0 0 225,000 -100 % 0
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คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

คาซอมแซมรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่ง
กอสราง

0 0 500,000 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 1,993,000 2,900,000 5,104,000 0
รวมงบลงทุน 2,072,000 2,955,100 5,358,300 451,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 3,385,627.05 3,094,053 8,224,740 4,162,640
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 0 0 0 100 % 350,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวน
ทองถิ่น

0 0 0 100 % 30,000

คาตอบแทนพนักงานจาง 0 0 159,180 5.54 % 168,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 0 0 24,300 72.84 % 42,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 183,480 590,000
รวมงบบุคลากร 0 0 183,480 590,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 100 % 5,000
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คาเชาบาน 0 0 0 100 % 60,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

0 0 0 100 % 5,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 70,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 0 0 50,000 116 % 108,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการกวนอาซูรอสัมพันธ์ 70,408 44,225 100,000 0 % 100,000

โครงการคุณธรรมสัญจร 0 0 0 100 % 50,000

โครงการฝึกอบรมทักษะการอานอัลกุรอาน
และภาษาอาหรับสําหรับประชาชน

50,000 30,583 30,000 233.33 % 100,000

โครงการพัฒนาและเสริมสรางทักษะชีวิต
เด็กและเยาวชนตําบลสะเตงนอก

0 0 0 100 % 100,000

โครงการเมาลิดสัมพันธ์ 0 0 0 100 % 120,000

โครงการรอมฎอนสันติสุข 329,995 0 300,000 10 % 330,000

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูวิถีชีวิตมุสลิม 0 64,150 250,000 -20 % 200,000

โครงการวัฒนธรรมสัมพันธ์ 142,550 0 100,000 50 % 150,000

โครงการวันสาร์ทเดือนสิบ 0 0 30,000 0 % 30,000
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โครงการสงเสริมคุณธรรมกตัญญูตอผูสูง
อายุ

179,370 0 76,000 -100 % 0

โครงการสงเสริมประเพณีวันเขาพรรษา 0 0 50,000 0 % 50,000

โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง 247,642 252,871 255,000 -100 % 0

โครงการสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีลอย
กระทง

0 0 0 100 % 250,000

โครงการสืบสานและอนุรักษ์ประเพณี
สงกรานต์

0 0 0 100 % 200,000

โครงการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมตาม
วิถีอิสลาม

0 0 0 100 % 100,000

โครงการอนุรักษ์ภูมิปญญาการตกแตงเรือ
พระ

0 50,000 50,000 60 % 80,000

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมประชาชน
ในพื้นที่ตําบลสะเตงนอก

0 12,825 200,000 -100 % 0

โครงการอบรมจริยธรรมภาคฤดูรอน 0 0 100,000 -100 % 0

โครงการอบรมศักยภาพผูบริหารและครูผู
สอนการศึกษาอิสลาม

0 0 0 100 % 70,000

โครงการอบรมใหความรูการจัดการศพตาม
วิถีอิสลาม

0 0 0 100 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 1,019,965 454,654 1,591,000 2,088,000
รวมงบดําเนินงาน 1,019,965 454,654 1,591,000 2,158,000
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์อื่น

ชุดถาดรองอาบน้ําศพ 0 0 0 100 % 105,000

ชุดถาดรองอาบน้ําศพ 0 0 595,000 -100 % 0

ที่พักประจํากูโบร์ (แบบเคลื่อนที่) 0 0 0 100 % 126,000

ที่พักประจํากูโบร์ (แบบเคลื่อนที่) 0 0 126,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 721,000 231,000
รวมงบลงทุน 0 0 721,000 231,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 1,019,965 454,654 2,495,480 2,979,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 4,405,592.05 3,548,707 10,720,220 7,141,640
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการเงินอุดหนุนศูนย์บริการและถาย
ทอดเทคโนโลยีการเกษตรตามโครงการสง
เสริมและสนับสนุนอาชีพเกษตรกรชาวนา

0 0 0 100 % 100,000

โครงการพัฒนาเกษตรกรตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง

0 0 10,600 466.04 % 60,000

โครงการเพิ่มศักยภาพทางการเกษตร 0 0 0 100 % 50,000

โครงการสงเสริมอาชีพกลุมเพาะเห็ด 0 0 20,000 50 % 30,000

โครงการสงเสริมอาชีพกลุมเลี้ยงแพะ 0 0 20,000 50 % 30,000

โครงการอบรมการตัดทุเรียน 0 0 0 100 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 50,600 300,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 50,600 300,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

โครงการเงินอุดหนุนศูนย์บริการและถาย
ทอดเทคโนโลยีการเกษตรตามโครงการสง
เสริมและสนับสนุนอาชีพเกษตรกรชาวนา

0 0 495,900 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 0 495,900 0
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 495,900 0

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 0 0 546,500 300,000
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการทองถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่
สีเขียว

0 0 0 100 % 10,000

โครงการสงเสริมการปลูกตนไม 0 0 0 100 % 10,000

โครงการอบรมดานสิ่งแวดลอม 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 30,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 30,000

รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 0 0 0 30,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

รวมแผนงานการเกษตร 0 0 546,500 330,000
แผนงานการพาณิชย์
งานตลาดสด

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการชุมชุนทองเที่ยว OTOP 0 0 25,000 100 % 50,000

โครงการตลาดประชารัฐ 0 0 50,000 0 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 75,000 100,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 75,000 100,000
รวมงานตลาดสด 0 0 75,000 100,000

รวมแผนงานการพาณิชย์ 0 0 75,000 100,000
รวมทุกแผนงาน 119,876,441.98 137,884,547.28 199,893,600 210,822,895
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รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565

เทศบาลเมืองสะเตงนอก
อําเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา

 
รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565
หมวดภาษีอากร
     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 4,980,402.91 220,391.50 200,000.00 -100.00 % 0.00
     ภาษีบํารุงท้องที่ 428,239.55 187,202.63 200,000.00 -25.00 % 150,000.00
     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 0.00 392,213.71 3,500,000.00 28.57 % 4,500,000.00
     ภาษีป้าย 396,106.20 350,176.40 400,000.00 50.00 % 600,000.00
     อากรการฆ่าสัตว์ 0.00 21,220.00 12,000.00 150.00 % 30,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 5,804,748.66 1,171,204.24 4,312,000.00 5,280,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา 1,813.90 3,627.80 3,000.00 0.00 % 3,000.00
     ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 424,380.00 434,020.00 400,000.00 50.00 % 600,000.00
     ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล 0.00 0.00 0.00 100.00 % 5,000.00
     ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่
จําหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร

1,660.00 5,940.00 3,000.00 0.00 % 3,000.00

     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับสุสานและฌาปนสถาน 600.00 0.00 600.00 66.67 % 1,000.00
     ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อ
การโฆษณา

0.00 0.00 0.00 100.00 % 5,000.00

     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร 25,420.00 28,220.00 30,000.00 0.00 % 30,000.00
     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจําตัวประชาชน 0.00 0.00 100.00 400.00 % 500.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 52,783.00 89,155.50 50,000.00 100.00 % 100,000.00
     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ 4,760.00 5,220.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00
     ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก 10,000.00 0.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00
     ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิง 1,720.00 0.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
     ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ 8,420.00 4,080.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00
     ค่าปรับการผิดสัญญา 2,465,080.88 1,492,628.49 2,000,000.00 0.00 % 2,000,000.00
     ค่าปรับอื่น ๆ 1,480.00 14,890.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00
     ค่าใบอนุญาตรับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 % 0.00
     ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เปนอันตรายต่อ
สุขภาพ

36,200.00 46,700.00 40,000.00 0.00 % 40,000.00

     ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสม
อาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

3,000.00 19,000.00 10,000.00 0.00 % 10,000.00

     ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 0.00 0.00 0.00 100.00 % 10,000.00
     ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง 50.00 100.00 100.00 0.00 % 100.00
     ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ 1,535.00 2,590.00 3,000.00 0.00 % 3,000.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 3,043,902.78 2,151,171.79 2,560,800.00 2,831,600.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     ค่าเช่าหรือบริการ 18,200.00 14,800.00 20,000.00 0.00 % 20,000.00
     ดอกเบี้ย 515,195.14 492,574.72 400,000.00 25.00 % 500,000.00
     เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่าง ๆ 624.26 589.37 1,000.00 0.00 % 1,000.00
     ค่าตอบแทนตามที่กฎหมายกําหนด 0.00 0.00 0.00 100.00 % 1,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 534,019.40 507,964.09 421,000.00 522,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     เงินที่มีผู้อุทิศให้ 0.00 0.00 0.00 100.00 % 500.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

     รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 3,740.00 3,780.00 3,000.00 66.67 % 5,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 3,740.00 3,780.00 3,000.00 5,500.00

หมวดรายได้จากทุน
     ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00

รวมหมวดรายได้จากทุน 0.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษีรถยนต์ 1,125,311.97 1,071,421.40 3,500,000.00 14.29 % 4,000,000.00
     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 17,367,950.89 16,135,639.37 18,000,000.00 38.89 % 25,000,000.00
     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 12,157,767.58 12,291,342.98 17,000,000.00 17.65 % 20,000,000.00
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 92,205.19 88,088.69 250,000.00 100.00 % 500,000.00
     ภาษีสรรพสามิต 27,421,360.72 24,279,198.30 51,665,900.00 0.20 % 51,767,795.00
     ค่าภาคหลวงแร่ 281,198.71 228,864.14 600,000.00 0.00 % 600,000.00
     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 240,898.67 214,880.43 500,000.00 0.00 % 500,000.00
     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน

174,838.00 193,646.00 500,000.00 180.00 % 1,400,000.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 58,861,531.73 54,503,081.31 92,015,900.00 103,767,795.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
     เงินอุดหนุนทั่วไป 89,800,035.00 92,784,903.00 100,579,900.00 -2.15 % 98,415,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 89,800,035.00 92,784,903.00 100,579,900.00 98,415,000.00
รวมทุกหมวด 158,047,977.57 151,123,104.43 199,893,600.00 210,822,895.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลเมืองสะเตงนอก

อําเภอเมืองยะลา   จังหวัดยะลา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 210,822,895 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 41,212,945 บาท
งบกลาง รวม 41,212,945 บาท

งบกลาง รวม 41,212,945 บาท
คาชําระหนี้เงินกู จํานวน 3,643,210 บาท

- เพื่อจายชําระหนี้เงินตน จํานวน 1,052,971 บาท
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในการลงทุนจัดซื้อ
ที่ดินและกอสรางตลาดสดเทศบาลเมืองสะเตงนอก ตามบันทึกตอ
ทายสัญญาเงินกูระหวางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การ
เกษตรกับเทศบาลเมืองสะเตงนอก ลงวันที่ 14 เดือนพฤษภาคม 
พ.ศ.2553 งวดที่ 13 ตั้งจายจากเงินรายได
- เพื่อจายชําระหนี้เงินตน จํานวน 1,232,187 บาท
เงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาล ในการลงทุนจัดซื้อครุภัณฑ์ 
เทศบาลเมืองสะเตงนอก ตามบันทึกตอทายสัญญาเงินกูกองทุน
สงเสริมกิจการเทศบาลกับเทศบาลเมืองสะเตงนอก สัญญาเลข
ที่ 1441/8/2558 ลงวันที่ 29 เดือนตุลาคม พ.ศ.2557 งวดที่ 7
ตั้งจายจากเงินรายได
- เพื่อจายชําระหนี้เงินตน จํานวน 373,094 บาท
เงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาล ในการลงทุนกอสรางอาคาร
อเนกประสงค์และกอสรางถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
เทศบาลเมืองสะเตงนอก ตามบันทึกตอทายสัญญาเงินกูกองทุน
สงเสริมกิจการเทศบาลกับเทศบาลเมืองสะเตงนอก สัญญาเลขที่ 
1420/109/2557 ลงวันที่ 7 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2557 งวดที่ 7
 ตั้งจายจากเงินรายได
- เพื่อจายชําระหนี้เงินตน จํานวน 244,306 บาท 
เงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาล ในการลงทุนเพื่อกอสรางคูระบาย
น้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก เทศบาลเมืองสะเตงนอก ตามบันทึกตอ
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ทายสัญญาเงินกูกองทุนสงเสริมกิจการเทศบาลกับเทศบาลเมือง
สะเตงนอก สัญญาเลขที่ 1668/111/2559 ลงวันที่ 22 เดือน
สิงหาคม พ.ศ.2559 งวดที่ 5 ตั้งจายจากเงินรายได
- เพื่อจายชําระหนี้เงินตน จํานวน 34,069 บาท
เงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาล ในการลงทุนเพื่อบุกเบิกถนน
หินคลุก เทศบาลเมืองสะเตงนอก ตามบันทึกตอทายสัญญาเงินกู
กองทุนสงเสริมกิจการเทศบาลกับเทศบาลเมืองสะเตงนอก สัญญา
เลขที่ 1648/91/2559 ลงวันที่ 11 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2559 
งวดที่ 5 ตั้งจายจากเงินรายได
- เพื่อจายชําระหนี้เงินตน จํานวน 235,335 บาท
เงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาล ในการลงทุนเพื่อกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กและกอสรางถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต เทศบาลเมืองสะเตงนอก ตามบันทึกตอทายสัญญาเงินกู
กองทุนสงเสริมกิจการเทศบาลกับเทศบาลเมืองสะเตงนอก สัญญา
เลขที่ 1655/98/2559 ลงวันที่ 25 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2559
 งวดที่ 6 ตั้งจายจากเงินรายได
- เพื่อจายชําระหนี้เงินตน จํานวน 471,248 บาท
เงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาล ในการลงทุนเพื่อกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กและกอสรางถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต เทศบาลเมืองสะเตงนอก ตามบันทึกตอทายสัญญาเงินกู
กองทุนสงเสริมกิจการเทศบาลกับเทศบาลเมืองสะเตงนอก สัญญา
เลขที่ 1663/106/2559 ลงวันที่ 5 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2559 
งวดที่ 5 ตั้งจายจากเงินรายได

คาชําระดอกเบี้ย จํานวน 692,585 บาท

- เพื่อจายชําระหนี้คาดอกเบี้ย จํานวน 299,972 บาท
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในการลงทุนจัดซื้อ
ที่ดินและกอสรางตลาดสดเทศบาลเมืองสะเตงนอก ตามบันทึกตอ
ทายสัญญาเงินกูระหวางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การ
เกษตรกับเทศบาลเมืองสะเตงนอก ลงวันที่ 14 เดือนพฤษภาคม 
พ.ศ.2553 งวดที่ 13 ตั้งจายจากเงินรายได
- เพื่อจายชําระหนี้คาดอกเบี้ย จํานวน 154,651 บาท
เงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาล ในการลงทุนจัดซื้อครุภัณฑ์ 
เทศบาลเมืองสะเตงนอก ตามบันทึกตอทายสัญญาเงินกูกองทุน
สงเสริมกิจการเทศบาลกับเทศบาลเมืองสะเตงนอก สัญญาเลข
ที่ 1441/8/2558 ลงวันที่ 29 เดือนตุลาคม พ.ศ.2557 งวดที่ 7
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ตั้งจายจากเงินรายได
- เพื่อจายชําระหนี้คาดอกเบี้ย จํานวน 46,827 บาท
เงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาล ในการลงทุนกอสรางอาคาร
อเนกประสงค์และกอสรางถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
เทศบาลเมืองสะเตงนอก ตามบันทึกตอทายสัญญาเงินกูกองทุน
สงเสริมกิจการเทศบาลกับเทศบาลเมืองสะเตงนอก สัญญาเลขที่ 
1420/109/2557 ลงวันที่ 7 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2557 งวดที่ 7
 ตั้งจายจากเงินรายได
- เพื่อจายชําระหนี้คาดอกเบี้ย จํานวน 47,409 บาท 
เงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาล ในการลงทุนเพื่อกอสรางคูระบาย
น้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก เทศบาลเมืองสะเตงนอก ตามบันทึกตอ
ทายสัญญาเงินกูกองทุนสงเสริมกิจการเทศบาลกับเทศบาลเมือง
สะเตงนอก สัญญาเลขที่ 1668/111/2559 ลงวันที่ 22 เดือน
สิงหาคม พ.ศ.2559 งวดที่ 5 ตั้งจายจากเงินรายได
- เพื่อจายชําระหนี้คาดอกเบี้ย จํานวน 6,611 บาท
เงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาล ในการลงทุนเพื่อบุกเบิกถนน
หินคลุก เทศบาลเมืองสะเตงนอก ตามบันทึกตอทายสัญญาเงินกู
กองทุนสงเสริมกิจการเทศบาลกับเทศบาลเมืองสะเตงนอก สัญญา
เลขที่ 1648/91/2559 ลงวันที่ 11 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2559 
งวดที่ 5 ตั้งจายจากเงินรายได
- เพื่อจายชําระหนี้คาดอกเบี้ย จํานวน 45,668 บาท
เงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาล ในการลงทุนเพื่อกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กและกอสรางถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต เทศบาลเมืองสะเตงนอก ตามบันทึกตอทายสัญญาเงินกู
กองทุนสงเสริมกิจการเทศบาลกับเทศบาลเมืองสะเตงนอก สัญญา
เลขที่ 1655/98/2559 ลงวันที่ 25 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2559
 งวดที่ 6 ตั้งจายจากเงินรายได
- เพื่อจายชําระหนี้คาดอกเบี้ย จํานวน 91,447 บาท
เงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาล ในการลงทุนเพื่อกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กและกอสรางถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต เทศบาลเมืองสะเตงนอก ตามบันทึกตอทายสัญญาเงินกู
กองทุนสงเสริมกิจการเทศบาลกับเทศบาลเมืองสะเตงนอก สัญญา
เลขที่ 1663/106/2559 ลงวันที่ 5 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2559 
งวดที่ 5 ตั้งจายจากเงินรายได
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เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 965,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม กรณีประสบอันตราย
หรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ ตายและคลอดบุตร ฯลฯ ตาม พ.ร.บ
.ประกันสังคม พ.ศ.2533 ในอัตรารอยละ 5 ของคาจางพนักงาน
จาง เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว คาจางชั่วคราว โดยปฏิบัติตาม
หนังสือ สํานักงาน ก.จ. กท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 และหนังสือสํานักงาน ก
.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวัน
ที่ 10 กรกฎาคม 2557 และประกาศคณะกรรมการกลาง
พนักงาน เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง ตั้งจายจาก
เงินรายได

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนตามพระราชบัญญัติเงิน
ทดแทน พ.ศ.2557 แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2561 เพื่อให
ความคุมครองแกลูกจางที่ประสบอันตราย เจ็บป่วย ตายหรือสูญ
หายเนื่องมากจากการทํางาน ตั้งจายจากเงินรายได

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 24,036,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินรองรับการจัดสวัสดิการใหแกผูสูงอายุที่มีอายุ 60
 ป บริบูรณ์ขึ้นไป ที่มีคุณสมบัติครบถวนตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาดวยหลักเกณฑ์การจายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2552 และไดขึ้นทะเบียนขอรับ
เงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุไวกับองค์กรปกครองสวนทองถิ่นไว
แลว โดยจายอัตราเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันได เวนแตใน
สวนของเงินเพิ่มที่องค์กรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการตาม
ขอ 18 (2) แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงิน
สงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2548 ที่ไดดําเนินการมากอนใชฐานขอมูลจํานวนผูสูงอายุตาม
ประกาศบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ประจําปงบ
ประมาณ พ.ศ.2562 โดยคํานวณจากอัตราเฉลี่ยการเพิ่มขึ้น 3 ป
ยอนหลังและขอมูลจํานวนผูสูงอายุที่ไดบันทึกในระบบสารสนเทศ
การจัดการฐานขอมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
จากประกาศบัญชีรายชื่อฯ โดยดําเนินการจายเงินเบี้ยยังชีพผูสูง
อายุใหถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย หลัก
เกณฑ์การจายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุขององค์กรปกครองสวนทอง
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ถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 รวมถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ เป็นการ
ดําเนินการตามภารกิจถายโอน มาตรา 16 แหงพระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ.2542 ราย
ละเอียด ดังนี้
- ผูสูงอายุรายเดิม 60 - 69 ป 1,550 รายๆ ละ 600 บาท 
(12 เดือน) เป็นเงิน 11,160,000 บาท
- ผูสูงอายุรายเพิ่มเติม 60 - 69 ป 300 รายๆ ละ 600 บาท
(12 เดือน) เป็นเงิน 2,160,000 บาท
- ผูสูงอายุรายเดิม 70 - 79 ป 570 รายๆ ละ 700 บาท 
(12 เดือน) เป็นเงิน 4,788,000 บาท
- ผูสูงอายุรายเพิ่มเติม 70 - 79 ป 240 รายๆ ละ 700 บาท
(12 เดือน) เป็นเงิน 2,016,000 บาท
- ผูสูงอายุรายเดิม 80 - 89 ป 225 รายๆ ละ 800 บาท 
(12 เดือน) เป็นเงิน 2,160,000 บาท
- ผูสูงอายุรายเพิ่มเติม 80 - 89 ป 120 รายๆ ละ 800 บาท
(12 เดือน) เป็นเงิน 1,152,000 บาท
- ผูสูงอายุรายเดิม 90 ปขึ้นไป 35 รายๆ ละ 1,000 บาท 
(12 เดือน) เป็นเงิน 420,000 บาท
- ผูสูงอายุรายเพิ่มเติม 90 ปขึ้นไป 15 รายๆ ละ 1,000 บาท
(12 เดือน) เป็นเงิน 180,000 บาท
ตั้งจายจากเงินอุดหนุน
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนาที่ 382
 ลําดับที่ 3

เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 6,528,000 บาท
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เพื่อจายเป็นเงินรองรับการจัดสวัสดิการใหแกผูพิการที่มีสิทธิตาม
หลักเกณฑ์ที่กําหนด ที่ไดแสดงความจํานงโดยการขอขึ้นทะเบียน
เพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการไวกับองค์กรปกครองสวนทองถิ่น
แลว ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 เวน
แตในสวนของเงินเพิ่มที่องค์กรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
ตามขอ 18 (2) แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจาย
เงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2548 ที่ไดดําเนินการมากอน โดยใชฐานขอมูลจํานวนผูพิการ
ตามประกาศบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ โดย
คํานวณจากอัตราเฉลี่ยการเพิ่มขึ้นสามปยอนหลังและขอมูล
จํานวนผูพิการที่ไดบันทึกในระบบสารสนเทศการจัดการฐาน
ขอมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองสวนทองถิ่นจากประกาศบัญชี
รายชื่อ โดยดําเนินการจายเงินเบี้ยความพิการใหถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑ์การจายเงินเบี้ย
ความพิการขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ.2539
 รวมถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ เป็นการดําเนินการตามภารกิจ
ถายโอน มาตรา 16 แหงพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอํานาจฯ พ.ศ.2542 รายละเอียด ดังนี้ 
- ผูพิการรายเดิม 400 รายๆ ละ 800 บาท
(12 เดือน) เป็นเงิน 3,840,000 บาท
- ผูพิการรายใหม 180 รายๆ ละ 800 บาท
(12 เดือน) เป็นเงิน 1,728,000 บาท
- ผูพิการรายเดิม 50 รายๆ ละ 1,000 บาท
(12 เดือน) เป็นเงิน 600,000 บาท
- ผูพิการรายใหม 30 รายๆ ละ 1,000 บาท
(12 เดือน) เป็นเงิน 360,000 บาท
ตั้งจายจากเงินอุดหนุน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนาที่ 382 
ลําดับที่ 1
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เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส์ จํานวน 240,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส์แกผู
ป่วยเอดส์ที่แพทย์ไดรับรองและทําการวินิจฉัยแลวและมีความเป็น
อยูยากจนหรือถูกทอดทิ้ง ขาดผูอุปการะดูแล ไมสามารถประกอบ
อาชีพเลี้ยงตนเองได โดยผูป่วยเอดส์มีสิทธิจะไดรับเบี้ยยังชีพคน
ละ 500 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นการดําเนินการตามภารกิจ
ถายโอน มาตรา 16 แหงพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจฯ พ.ศ.2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยการจายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น 
พ.ศ.2548 รายละเอียด ดังนี้
- ผูป่วยเอดส์รายเดิม 30 รายๆ ละ 500 บาท
(12 เดือน) เป็นเงิน 180,000 บาท
- ผูป่วยเอดส์รายใหม 10 รายๆ ละ 500 บาท
(12 เดือน) เป็นเงิน 60,000 บาท
ตั้งจายจากเงินอุดหนุน
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนาที่ 382 
ลําดับที่ 2

เงินสํารองจาย จํานวน 1,500,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในกรณีที่ไมสามารถคาดการณ์ไดลวงหนา
ในกรณีจําเป็นหรือเพียงพอตอการเผชิญเหตุสาธารณภัยตลอด
ป โดยนําไปใชจายเพื่อกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือ
บรรเทาปัญหาความเดือดรอนของประชาชนเป็นสวนรวม ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0313.4/ว 667 ลง
วันที่ 12 มีนาคม 2545 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3215 ลงวัน
ที่ 6 มิถุนายน 2559 ตั้งจายจากเงินรายได
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รายจายตามขอผูกพัน

คาใชจายในการจัดการจราจร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการแกไขปัญหาเกี่ยวกับการจราจรที่
ประชาชนไดรับประโยชน์โดยตรง เชน การทาสีตีเสน สัญญาณไฟ
จราจร สามเหลี่ยมหยุดตรวจ ป้ายจราจร กระจกโคง
จราจร กระบอกไฟจราจร กรวยจราจร แผงกั้นจราจร เสื้อ
จราจร เป็นตน ตั้งจายจากเงินรายได

คาบํารุงสันนิบาตเทศบาล จํานวน 120,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศ
ไทย ตามขอบังคับของสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศ
ไทย ไมนอยกวารอยละ 1/6 ของรายรับจริงปที่ลวงมา ไมรวมเงิน
กู เงินจายขาดเงินสะสมและเงินอุดหนุนทุกประเภท แตไม
เกิน 500,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 2,248,150 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทอง
ถิ่น (กบท.) ตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2550 โดยคํานวณตั้งจายในอัตรารอยละ 2 ของ
ประมาณการรับทุกประเภทประจําปและมิใหนํารายรับประเภท
พันธบัตร เงินกู เงินที่มีผูอุทิศใหและเงินอุดหนุนมารวม
คํานวณ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
บําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2546 ตั้งจายจากเงิน
รายได
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เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน ตามมติคณะ
รัฐมนตรีในคราวประชุม เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2553 ใหองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่นสมทบงบประมาณกองทุนสวัสดิการ
ชุมชน โดยยึดหลักประชาชนออม 1 สวน องค์กรปกครองสวน
ทองถิ่นสมทบ 1 สวน โดยในสวนขององค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น ควรมีจํานวนเทาที่ประชาชนจายเขากองทุนและไมควร
เกิน 365 บาท/คน/ป และเป็นไปดวยความอิสระตามศักยภาพ
ทางการคลัง เพื่อเป็นการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการจัด
บริการสาธารณะโดยยึดประโยชน์สุขที่ประชาชนจะไดรับเป็น
สําคัญและสรางหลักประกันความมั่นคงของชุมชนรากฐาน ฟนฟู
ทุนทางสังคมและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนใหดีขึ้น ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 2502 ลงวัน
ที่ 20 สิงหาคม 2553 เรื่อง แนวทางการสนับสนุนการดําเนินงาน
กองทุนสวัสดิการชุมชนขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น ตั้งจาย
จากเงินรายได

เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่น จํานวน 1,000,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือ
พื้นที่ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการตั้งงบประมาณ
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อสมทบกองทุน พ.ศ.2561 ตั้ง
จายจากเงินรายได

เงินชวยพิเศษ

เงินชวยคาทําศพขาราชการ/พนักงาน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยพิเศษคาทําศพ กรณีพนักงาน
เทศบาล พนักงานครูและลูกจางเสียชีวิตระหวางรับราชการ ตั้ง
จายจากเงินรายได
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แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 32,154,030 บาท

งบบุคลากร รวม 18,920,380 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 4,296,480 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 954,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนนายกเทศมนตรีและรองนายก
เทศมนตรี จํานวน 3 คน จํานวน 12 เดือน เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินเดือน คาตอบแทนและประโยชน์
ตอบแทนอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธาน
สภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา
เทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและ
การจายคาเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554 แกไขเพิ่ม
เติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2557 และหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยว
ของ แยกรายละเอียด ดังนี้
1. เงินเดือนนายกเทศมนตรี จํานวน 1 อัตรา ในอัตราเงินเดือน
ละ 30,000 บาท จํานวน 12 เดือน
2. เงินเดือนรองนายกเทศมนตรี จํานวน 3 อัตรา ในอัตราเดือน
ละ 16,500 บาท/คน จํานวน 12 เดือน
ตั้งจายจากเงินรายได

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 312,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนประจําตําแหนงของนายกเทศมนตรีและ
รองนายกเทศมนตรี จํานวน 12 เดือน ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยเงินเดือน คาตอบแทนและประโยชน์ตอบแทน
อื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภา
เทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา
เทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและ
การจายคาเบี้ยประชุมกรรมการเทศบาล พ.ศ.2554 แกไขเพิ่ม
เติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2557 และหนังสือตางๆ ที่เกี่ยวของ แยกราย
ละเอียด ดังนี้
1. คาตอบแทนประจําตําแหนงนายกเทศมนตรี จํานวน 1
 อัตรา ในอัตราเดือนละ 8,000 บาท จํานวน 12 เดือน 
2. คาตอบแทนประจําตําแหนงรองนายกเทศมนตรี จํานวน 3
 อัตรา ในอัตราเดือนละ 6,000 บาท/คน จํานวน 12 เดือน
ตั้งจายจากเงินรายได
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คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 312,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพิเศษของนายกเทศมนตรีและรองนายก
เทศมนตรี จํานวน 12 เดือน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยเงินเดือน เงินคาตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอื่นของ
นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รอง
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายก
เทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและการจายคาเบี้ยประชุม
กรรมการเทศบาล พ.ศ.2554 แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2557
 และหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวของ แยกรายละเอียด ดังนี้
1. คาตอบแทนประจําตําแหนงนายกเทศมนตรี จํานวน 1
 อัตรา ในอัตราเดือนละ 8,000 บาท จํานวน 12 เดือน
2. คาตอบแทนประจําตําแหนงรองนายกเทศมนตรี จํานวน 3
 อัตรา ในอัตราเดือนละ 6,000 บาท/คน จํานวน 12 เดือน 
ตั้งจายจากเงินรายได

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารสวนตําบล

จํานวน 342,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือนสําหรับเลขานุการนายก
เทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี จํานวน 12 เดือน ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินเดือน เงินคาตอบแทนและ
ประโยชน์ตอบแทนอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายก
เทศมนตรี ประธานสภา รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา
เทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและ
การจายคาเบี้ยประชุมกรรมการเทศบาล พ.ศ.2554 แกไขเพิ่ม
เติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2557 และหนังสือตางๆ ที่เกี่ยวของ แยกราย
ละเอียด ดังนี้
1. คาตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรี จํานวน 2 อัตรา ใน
อัตราเดือนละ 10,500 บาท จํานวน 12 เดือน
2.คาตอบแทนที่ปรึกษานายกเทศมนตรี จํานวน 1 อัตรา ในอัตรา
เดือนละ 7,500 บาท จํานวน 12 เดือน
ตั้งจายจากเงินรายได
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คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

จํานวน 2,376,480 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือนสําหรับประธานสภา
เทศบาล รองประธานสภาเทศบาลและคาตอบแทนรายเดือน
สําหรับสมาชิกสภาเทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยเงินเดือน เงินคาตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอื่นของ
นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภา รองประธาน
สภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรีและการจายคาเบี้ยประชุมกรรมการเทศ
บาล พ.ศ.2554 แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2557 และหนังสือ
ตางๆ ที่เกี่ยวของ แยกรายละเอียด ดังนี้
1. คาตอบแทนประธานสภาเทศบาล จํานวน 1 อัตรา ในอัตรา
เดือนละ 16,540 บาท จํานวน 12 เดือน
2. คาตอบแทนรองประธานสภาเทศบาล จํานวน 1 อัตรา ใน
อัตราเดือนละ 13,500 บาท จํานวน 12 เดือน
3. คาตอบแทนของคณะสมาชิกสภาเทศบาล จํานวน 16
 อัตรา ในอัตราเดือนละ 10,500 บาท/คน จํานวน 12 เดือน 
ตั้งจายจากเงินรายได

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 14,623,900 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 6,535,400 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือน คาตอบแทนรายเดือน เงินเพิ่มอื่นๆ ที่จาย
ควบกับเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป ใหแก
พนักงานเทศบาล ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดยะลา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2545 และพระราช
บัญญัติระเบียบงานบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 ตาม
ที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามป และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึง
ปัจจุบัน โดยคํานวณตั้งจายไว จํานวน 12 เดือน ตั้งจายจากเงิน
รายได
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 885,800 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงาน ตามที่ปรากฏในแผน
อัตรากําลัง และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน โดยคํานวณตั้งจาย
ไวจํานวน 12 เดือน ตามประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต
. เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์การใหขาราชการหรือพนักงานสวนทอง
ถิ่นไดรับเงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน ลงวันที่ 22
 เมษายน 2547 และหนังสือ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 28 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2548 เรื่อง แนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับการเบิกจายเงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน และ
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ 
ก.อบต. เรื่องกําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให
พนักงานสวนทองถิ่น ลูกจางและพนักงานจางขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่นไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) และคา
ตอบแทนผูปฏิบัติงานพื้นที่พิเศษ ตั้งจายจากเงินรายได

เงินประจําตําแหนง จํานวน 380,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงรายเดือนของผูดํารงตําแหนง
บริหาร อํานวยการ ตามประกาศพนักงานเทศบาลจังหวัด
ยะลา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ของเทศบาล ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2545 และพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 ตามที่ปรากฏใน
แผนอัตรากําลังสามปและที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน โดย
คํานวณตั้งไว 12 เดือน ตั้งจายจากเงินรายได

คาจางลูกจางประจํา จํานวน 380,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางลูกจางประจําและเงินปรับปรุงคาจาง
ประจํา ตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามป และที่แกไขเพิ่มเติม
จนถึงปัจจุบัน โดยคํานวณตั้งจายไว จํานวน 12 เดือน ตาม
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์การให
ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นไดรับเงินคาตอบแทนนอก
เหนือจากเงินเดือน ลงวันที่ 22 เมษายน 2547 ตั้งจายจากเงินราย
ได

วันที่พิมพ์ : 7/9/2564  09:26:38 หนา : 13/142



เงินเพิ่มตาง ๆ ของลูกจางประจํา จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ของลูกจางประจํา ตามที่ปรากฏในแผน
อัตรากําลังสามป และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน โดยคํานวณ
ตั้งจายไว จํานวน 12 เดือน ตามประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต
. เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์การใหขาราชการหรือพนักงานสวนทอง
ถิ่นไดรับเงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน ลงวัน
ที่ 22 เมษายน 2547 และหนังสือ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 28 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2548 เรื่อง แนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับการเบิกจายเงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนและ
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การใหพนักงานสวนทองถิ่นไดรับเงินเพิ่มการ
ครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) และคาตอบแทนผูปฏิบัติงานพื้นที่
พิเศษ ตั้งจายจากเงินรายได

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 5,167,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจาง ตามประกาศพนักงาน
เทศบาลจังหวัดยะลา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวัน
ที่ 14 พฤศจิกายน 2545 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 ตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสาม
ปและที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน โดยคํานวณไว 12 เดือน ตั้ง
จายจากเงินรายได

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 1,245,700 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจาง ตามประกาศพนักงาน
เทศบาลจังหวัดยะลา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวัน
ที่ 14 พฤศจิกายน 2545 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 ตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสาม
ป และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน โดยคํานวณตั้ง
ไว 12 เดือน ตั้งจายจากเงินรายได

วันที่พิมพ์ : 7/9/2564  09:26:38 หนา : 14/142



งบดําเนินงาน รวม 6,506,850 บาท
ค่าตอบแทน รวม 1,125,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจายเป็นประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เป็นเงินรางวัลประจําปแกพนักงานสวนทองถิ่น ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปแกพนักงาน
สวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ.2557 และจายเพื่อเป็นคาตอบแทนกรรมการที่มีหนาที่เกี่ยวกับ
การพัสดุและกรรมการตางๆ และอื่นๆ ที่เขาประเภทรายจายนี้ ตั้ง
จายจากเงินรายได

คาเบี้ยประชุม จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเบี้ยประชุมคณะกรรมการสภาเทศบาล อาทิ
เชน คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม คณะกรรมการแปร
ญัตติรางเทศบัญญัติ คณะกรรมการอื่นๆ ตามที่สภาทองถิ่นเห็น
สมควร ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการ
ประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ.2547 แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ
.2554 ขอ 105 ตั้งจายจากเงินรายได

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนแกเจาหนาที่ทองถิ่นที่ปฏิบัติงานตาม
หนาที่ปกติโดยลักษณะงานสวนใหญตองปฏิบัติงานในที่ตั้งสํานัก
งานและไดปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในที่ตั้งสํานักงานหรือโดย
ลักษณะงานสวนใหญตองปฏิบัติงานนอกที่ตั้งสํานักงานและได
ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการนอกเขตที่ตองสํานักงานหรือโดย
ลักษณะงานปกติตองปฏิบัติงานในลักษณะที่เป็นผลัดหรือกะและ
ไดปฏิบัติงานนอกผลัดหรือกะของตนและใหหมายความรวมถึงเงิน
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2559 ตั้งจายจากเงินรายได
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คาเชาบาน จํานวน 520,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบานใหแกพนักงานเทศบาลผูมีสิทธิเบิกคาเชา
บานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขา
ราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2551 แกไขเพิ่มเติม และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 5862 ลงวัน
ที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิก
จายเงินคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่นและหนังสือสั่งการ
ตางๆ ที่เกี่ยวของ ตั้งจายจากเงินรายได

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงานเทศบาลที่
มีสิทธิเบิกไดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวการศึกษาของพนักงานสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ
.2549 และหนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว
 257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่องประเภทและอัตราเงินบํารุง
การศึกษาและคาเลาเรียน หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0809.3/ว 1013 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง การเบิกเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวัน
ที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษา
และคาเลาเรียนและหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวของ ตั้งจายจาก
เงินรายได
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรผูบริหารทองถิ่น จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกผูบริหารทองถิ่นที่มี
สิทธิเบิกไดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวการศึกษาของพนักงานสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ
.2549 และหนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว
 257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่องประเภทและอัตราเงินบํารุง
การศึกษาและคาเลาเรียน หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0809.3/ว 1013 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง การเบิกเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวัน
ที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษา
และคาเลาเรียนและหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวของ ตั้งจายจาก
เงินรายได

ค่าใช้สอย รวม 2,326,850 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 626,850 บาท

เพื่อจายเป็นคารับวารสาร คาเย็บเขาปกหนังสือ คาธรรมเนียม
และลงทะเบียนตางๆ คาใชจายในการจัดซื้อจัดจางโดยระบบ
อิเล็กทรอนิค คาจางเหมาบริการตางๆ และคาจางเหมาแรงงาน
บุคคลภายนอกมาทําการอยางใดอยางหนึ่ง กรณีที่เทศบาลเมือง
สะเตงนอกไมสามารถดําเนินการเองได เชน คาจัดไมดอกไม
ประดับ ซุมงานพิธีและอื่นๆ ที่เขาประเภทรายจายนี้ ตั้งจายจาก
เงินรายได
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาทองถิ่นหรือคณะ
กรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งตาม
กฎหมาย เพื่อจายเป็นคาอาหาร เครื่องดื่มตางๆ เครื่องใชในการ
เลี้ยงรับรองและคาบริการอื่นๆ ซึ่งจําเป็นตองจาย ที่เกี่ยวกับการ
เลี้ยงรับรองในการประชุมสภาทองถิ่นหรือคณะกรรมการหรือ
คณะอนุกรรมการที่ไดรับแตงตั้งตามกฎหมายหรือตามระเบียบ
หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยหรือการประชุม
ระหวางองค์กรปกครองสวนทองถิ่นกับองค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น โดยตั้งตามเกณฑ์ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 ตั้งจายจากเงินราย
ได

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาชดใชคาเสียหาย จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาชดใชคาเสียหายแกบุคคลภายนอก เนื่องจากการ
ปฏิบัติในหนาที่ของเทศบาลเมืองสะเตงนอกและอื่นๆ ที่เขา
ประเภทรายจายนี้ ตั้งจายจากเงินรายได

คาใชจายในการเดินทางไปราชการและคาลงทะเบียน จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการและคาลงทะเบียน
ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยง คา
พาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผาน
ทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมการใชสนามบิน คาลงทะเบียน
ตางๆ และอื่นๆ ที่เขาประเภทรายจายนี้ ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่
ทองถิ่น พ.ศ.2555 แกไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน ตั้งจายจากเงินราย
ได

คาใชจายในการประชุมชาวบานเพื่อกิจการของเทศบาล จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการประชุมชาวบานเพื่อกิจการของ
เทศบาลและอื่นๆ ที่เขาประเภทรายจายนี้ ตั้งจายจากเงินรายได

คาใชจายในการเลือกตั้ง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเลือกตั้งผูบริหารทองถิ่นและสมาชิก
สภาทองถิ่นและอื่นๆ ที่เขาประเภทรายจายนี้ ตั้งจายจากเงินราย
ได
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คาใชจายในการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ
และอื่นๆ ที่เขาประเภทรายจายนี้ ตั้งจายจากเงินรายได

โครงการจัดงานรัฐพิธีและวันสําคัญตางๆ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการจัดงานรัฐพิธีและวันสําคัญ
ตางๆ เชน คาอาหาร คาวัสดุอุปกรณ์และอื่นๆ ที่เขาประเภทราย
จายนี้ ตั้งจายจากเงินรายได
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนาที่ 431
 ลําดับที่ 51

โครงการจัดทํารายงานผลการปฏิบัติราชการประจําป จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการจัดทํารายงานผลการปฏิบัติ
ราชการประจําป ในการเผยแพรหรือการประชาสัมพันธ์งานของ
เทศบาลเมืองสะเตงนอกในรูปแบบตางๆ เชน ปฏิทิน
ประจําป หนังสือ วารสารตางๆ และคาใชจายอื่นๆ ที่เขาประเภท
รายจายนี้ ตั้งจายจากเงินรายได
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนาที่ 425 
ลําดับที่ 14

โครงการพัฒนาบุคลากร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการพัฒนาบุคลากร เชน คา
อาหาร คาวิทยากร คาวัสดุอุปกรณ์และอื่นๆ ที่เขาประเภทราย
จายนี้ ตั้งจายจากเงินรายได
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนาที่ 423
ลําดับที่ 1

โครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรม เชน คาอาหาร คาวิทยากร คาวัสดุอุปกรณ์และอื่นๆ ที่
เขาประเภทรายจายนี้ ตั้งจายจากเงินรายได
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนาที่ 431
 ลําดับที่ 46
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โครงการอบรมบุคลากรเพื่อตอตานคอรัปชั่น จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการอบรมบุคลากรเพื่อตอตาน
คอรัปชั่น เชน คาอาหาร คาวิทยากร คาวัสดุอุปกรณ์และอื่นๆ ที่
เขาประเภทรายจายนี้ ตั้งจายจากเงินรายได 
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนาที่ 424
ลําดับที่ 8

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 600,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อใหสามารถใช
งานไดตามปกติ ตั้งจายจากเงินรายได

ค่าวัสดุ รวม 1,490,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทนและสิ้น
เปลือง รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขน
สง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิ เครื่องคิด
เลข กระดาษ แฟ้ม ปากกา ยางลบและอื่นๆ ที่เขาประเภทราย
จายนี้ ตั้งจายจากเงินรายได

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทวัสดุคงทนและวัสดุสิ้น
เปลือง รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขน
สง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน เครื่องวัดกระแส
ไฟฟ้า มาตรสําหรับวัดวงจรไฟฟ้า เครื่องประจุไฟฟ้า ฟวส์ เทปพัน
สายไฟ สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้าและอื่นๆ ที่เขา
ประเภทรายจายนี้ ตั้งจายจากเงินรายได

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบานงานครัว ประเภทวัสดุคงทนและวัสดุ
สิ้นเปลือง รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขน
สง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน ไมกวาด ผงซัก
ฟอก ถัง ถาด แกวน้ํา น้ํายาดับกลิ่น กระติกน้ํารอน กระติกน้ําแข็ง
และอื่นๆ ที่เขาประเภทรายจายนี้ ตั้งจายจากเงินรายได
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วัสดุกอสราง จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสราง ประเภทวัสดุคงทนและวัสดุสิ้น
เปลือง รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขน
สง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิ
เชน ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน เทปวัดระยะไกล ตลับ
เมตร ปูนซีเมนต์ ทราย กระเบื้อง สังกะสี ตะปู เหล็กเสน แปรง
ทาสี ทอน้ําและอื่นๆ ที่เขาประเภทรายจายนี้ ตั้งจายจากเงินราย
ได

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง ประเภทวัสดุคงทนและ
วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คา
ขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน ไขควง ประแจ แม
แรง กุญแจปากตาย คีมลอค ลอคเกียร์ กระจกโคงมน เพลา น้ํา
มันเบรค น้ํามันเกียร์ ยางรถยนต์ นอต สกรูและอื่นๆ ที่เขา
ประเภทรายจายนี้ ตั้งจายจากเงินรายได

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ประเภทวัสดุคงทนและ
วัสดุสิ้นเปลืองและรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขน
สง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน น้ํามันเชื้อ
เพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันกาด น้ํามันเบนซิล น้ํามันเตา น้ํามันจาร
บี น้ํามันเครื่อง ถาน กาซและอื่นๆ ที่เขาประเภทรายจายนี้ ตั้งจาย
จากเงินรายได

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ประเภทวัสดุคง
ทนและวัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับคา
วัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน เคมี
ภัณฑ์ น้ํายาตางๆ และอื่นๆ ที่เขาประเภทรายจายนี้ ตั้งจายจาก
เงินรายได
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วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุการเกษตร ประเภทวัสดุคงทนและวัสดุสิ้น
เปลือง รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขน
สง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน สปริง
เกอร์ จอบ หมุด จานพรวน คราดซี่พรวนดินระหวาง
แถว เคียว อวน ผาใบหรือผาพลาสติด วัสดุเพาะชํา ปุยและ
อื่นๆ ที่เขาประเภทรายจายนี้ ตั้งจายจากเงินรายได

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร ประเภทวัสดุคงทนและ
วัสดุสิ้นเปลือง รวมทั้งรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คา
ขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน ขาตั้งกลอง เลนส์
ซูม กระเปาใสกลองถายรูป พูกัน สี กระดาษเขียน
โปสเตอร์ ฟล์ม เมมโมรี่การ์ด ฟล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือ
ภาพและอื่นๆ ที่เขาประเภทรายจายนี้ ตั้งจายจากเงินรายได

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทวัสดุคงทนและวัสดุสิ้น
เปลือง รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขน
สง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน แผนหรือจานบันทึก
ขอมูล อุปกรณ์บันทึกขอมูล เทปบันทึกขอมูล หัวพิมพ์หรือแถบ
พิมพ์สําหรับเครื่องพิมพ์ ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์แบบ
เลเซอร์ สายเคเบิ้ล หนวยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ไดร์ ซีดี
รอม ไดร์ แผนกรองแสง เมนบอร์ด เมมโมรี่ชิป เครื่องกระจาย
สัญญาณ แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส์และอื่นๆ ที่เขาประเภทรายจาย
นี้ ตั้งจายจากเงินรายได

วัสดุจราจร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุจราจร ประเภทวัสดุคงทนและวัสดุสิ้น
เปลือง รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขน
สง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน กรวยจราจร ป้าย
จราจร แผงกั้นจราจรและอื่นๆ ที่เขาประเภทรายจายนี้ ตั้งจาย
จากเงินรายได
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วัสดุอื่น จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุอื่น ประเภทวัสดุคงทนและวัสดุสิ้นเปลือง รวม
ถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คา
ประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน มิเตอร์น้ํา มิเตอร์ไฟฟ้า สมอ
เรือ ตะแกรงกันสวะ หัวเชื่อมแกสและอื่นๆ ที่เขาประเภทรายจาย
นี้ ตั้งจายจากเงินรายได

ค่าสาธารณูปโภค รวม 1,565,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 900,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าสําหรับสํานักงาน/ที่สาธารณะ รวมถึงคาใช
จายที่ตองชําระพรอมกัน เชน คาบริการ คาภาษีและอื่นๆ ที่เขา
ประเภทรายจายนี้ ตั้งจายจากเงินรายได

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาน้ําประปา คาน้ําบาดาลในสํานักงานหรือที่
สาธารณะรวมถึงคาใชจายที่ตองชําระพรอมกัน เชน คาบริการ คา
ภาษีและอื่นๆ ที่เขาประเภทรายจายนี้ ตั้งจายจากเงินรายได

คาบริการโทรศัพท์ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาโทรศัพท์ รวมถึงคาใชจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการดัง
กลาวและคาใชจายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใชบริการ เชน คาเชา
เครื่อง คาเชาเลขหมายโทรศัพท์ คาบํารุงคูสายโทรศัพท์และ
อื่นๆ ที่เขาประเภทรายจายนี้ ตั้งจายจากเงินรายได

คาบริการไปรษณีย์ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการไปรษณีย์ คาธนาณัติ คาดวงตราไปรษณีย
กร คาเชาตูไปรษณีย์ คาธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหาร
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) และอื่นๆ ที่
เขาประเภทรายจายนี้ ตั้งจายจากเงินรายได

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม รวมถึงคาใชจาย
เพื่อใหไดมาซึ่งบริการดังกลาวและคาใชจายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการ
ใชบริการเชน คาเชาเครื่อง คาโทรภาพ คาเทเลกซ์ คาวิทยุสื่อ
สาร คาสื่อสารผานดาวเทียม คาใชจายเกี่ยวกับการใชระบบ
อินเตอร์เนต อินเตอร์เนตการ์ดและอื่นๆ ที่เขาประเภทรายจาย
นี้ ตั้งจายจากเงินรายได
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คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวของ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาพื้นที่บนเว็บไซต์ และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวของ
และอื่นๆ ที่เขาประเภทรายจายนี้ ตั้งจายจากเงินรายได

งบลงทุน รวม 6,726,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 2,092,800 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง

รถยนต์สวนกลาง จํานวน 1,900,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อรถยนต์สวนกลาง จํานวน 1 คัน ปริมาตร
กระบอกสูบไมต่ํากวา 2,000 ซีซี  หรือกําลังเครื่องยนต์สูงสุดไมต่ํา
กวา  110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล โดยมีคุณลักษณะดังนี้
1. เป็นรถยนต์นั่ง 4 ประตู (เขา - ออก)
2. เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ ฟล์มกรองแสงและป้องกันสนิม
3. มีอุปกรณ์อํานวยความสะดวกมาตรฐาน คือ เครื่องปรับ
อากาศ วิทยุ และอุปกรณ์มาตรฐานโรงงาน
4. ความสูงใตทองรถ (ระยะต่ําสุดถึงพื้น) ไมนอยกวา 180
 มิลลิเมตร
5. โครงสรางหลังคาเป็นชิ้นเดียวตลอดคัน
6. มีประตูดานหลัง
รายละเอียดตามที่เทศบาลกําหนด ไมมีในราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ โดยใชราคาในทองถิ่นหรือราคาที่จัดซื้อไดอยาง
ประหยัด ตั้งจายจากเงินรายได
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม 
ครั้งที่ 4 หนา 82 ลําดับที่ 1

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

กลองถายภาพดิจิตอล จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อกลองถายภาพดิจิตอล จํานวน 1
 ตัวๆ ละ 50,000 บาท รายละเอียดตามที่เทศบาลกําหนด ไมมีใน
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดยใชราคาตามทองถิ่นหรือราคาที่ซื้อได
อยางประหยัด ตั้งจายจากเงินรายได 
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 หนาที่ 82 ลําดับที่ 15
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 85,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับ
สํานักงาน (จอแสดงภาพไมนอยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 5
 เครื่องๆ ละ 17,000 บาท โดยคุณลักษณะพื้นฐานเป็นไปตาม
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และ
ระบบคอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม ตั้งจายจากเงินรายได 
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 4 หนาที่ 82 ลําดับที่ 16

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา (18 หนา/นาที) จํานวน 7,800 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา (18
 หนา/นาที) จํานวน 3 เครื่องๆ ละ 2,600 บาท โดยคุณลักษณะ
พื้นฐานเป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการ
จัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม ตั้งจายจากเงินรายได 
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 4 หนาที่ 82 ลําดับที่ 17

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ ที่เป็นทรัพย์สิน
ของเทศบาลเมืองสะเตงนอกหรือรับถายโอนจากหนวยงาน
อื่นๆ และอื่นๆ ที่เขาประเภทรายจายนี้ ตั้งจายจากเงินรายได

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 4,634,000 บาท
คาถมดิน

โครงการถมดินเพื่อทําที่จอดรถ ณ สํานักงานเทศบาลเมืองสะเตง
นอก

จํานวน 3,000,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาถมดินเพื่อทําที่จอดรถ ณ สํานักงานเทศบาลเมือง
สะเตงนอก ตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด ตั้งจายจากเงินราย
ได
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม 
ครั้งที่ 4 หนาที่ 79 ลําดับที่ 3
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คากอสรางอาคาร หรือสิ่งปลูกสรางตาง ๆ

โครงการติดตั้งโครงเหล็กประชาสัมพันธ์ จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาติดตั้งโครงเหล็กประชา
สัมพันธ์ ขนาด 2.44 x 4.88 เมตร จํานวน 2 ป้ายๆ ละ 150,000
 บาท (ตามแบบแปลนของเทศบาล) ตั้งจายจากเงินรายได
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม 
ครั้งที่ 4 หนาที่ 79 ลําดับที่ 8

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

โครงการปรับปรุงหองประชุมสํานักงานเทศบาลเมืองสะเตงนอก จํานวน 1,334,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงหองประชุมสํานักงานเทศบาลเมืองสะเตง
นอก ขนาดกวาง 7.50 เมตร ยาว 7.00 เมตร (ตามแบบแปลนของ
เทศบาล) ตั้งจายจากเงินรายได
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม 
ครั้งที่ 4 หนาที่ 79 ลําดับที่ 6

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 80,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 80,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสะเตงนอก จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตางๆ ในโครงการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล
เมืองสะเตงนอก เชน คาป้ายประชาสัมพันธ์ คาวัสดุอุปกรณ์ คา
วิทยากรและอื่นๆ ที่เขาประเภทรายจายนี้ ตั้งจายจากเงินรายได
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนาที่ 425 
ลําดับที่ 13

โครงการปรับปรุงแผนชุมชนและพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ
ชุมชน

จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตางๆ ในโครงการปรับปรุงแผนชุมชนและ
พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชน เชน คาวัสดุอุปกรณ์ คา
วิทยากรและอื่นๆ ที่เขาประเภทรายจายนี้ ตั้งจายจากเงินรายได 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนาที่ 427 
ลําดับที่ 25
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งานบริหารงานคลัง รวม 11,193,400 บาท
งบบุคลากร รวม 7,770,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 7,770,000 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 3,500,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือน คาตอบแทนรายเดือน เงินเพิ่มอื่นๆ ที่จาย
ควบกับเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป ใหแก
พนักงานเทศบาล ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดยะลา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2545 และพระราช
บัญญัติระเบียบงานบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 ตาม
ที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามป และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึง
ปัจจุบัน โดยคํานวณตั้งจายไว จํานวน 12 เดือน ตั้งจายจากเงิน
รายได

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงาน ตามที่ปรากฏในแผน
อัตรากําลัง และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน โดยคํานวณตั้งจาย
ไวจํานวน 12 เดือน ตามประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต
. เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์การใหขาราชการหรือพนักงานสวนทอง
ถิ่นไดรับเงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน ลงวันที่ 22
 เมษายน 2547 และหนังสือ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 28 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2548 เรื่อง แนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับการเบิกจายเงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน และ
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ 
ก.อบต. เรื่องกําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให
พนักงานสวนทองถิ่น ลูกจางและพนักงานจางขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่นไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) และคา
ตอบแทนผูปฏิบัติงานพื้นที่พิเศษ ตั้งจายจากเงินรายได
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 130,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงรายเดือนของผูดํารงตําแหนง
บริหาร อํานวยการ ตามประกาศพนักงานเทศบาลจังหวัด
ยะลา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ของเทศบาล ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2545 และพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 ตามที่ปรากฏใน
แผนอัตรากําลังสามปและที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน โดย
คํานวณตั้งไว 12 เดือน ตั้งจายจากเงินรายได

คาจางลูกจางประจํา จํานวน 580,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางลูกจางประจําและเงินปรับปรุงคาจาง
ประจํา ตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามป และที่แกไขเพิ่มเติม
จนถึงปัจจุบัน โดยคํานวณตั้งจายไว จํานวน 12 เดือน ตาม
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์การให
ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นไดรับเงินคาตอบแทนนอก
เหนือจากเงินเดือน ลงวันที่ 22 เมษายน 2547 ตั้งจายจากเงินราย
ได

เงินเพิ่มตาง ๆ ของลูกจางประจํา จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ของลูกจางประจํา ตามที่ปรากฏในแผน
อัตรากําลังสามป และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน โดยคํานวณ
ตั้งจายไว จํานวน 12 เดือน ตามประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต
. เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์การใหขาราชการหรือพนักงานสวนทอง
ถิ่นไดรับเงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน ลงวัน
ที่ 22 เมษายน 2547 และหนังสือ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 28 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2548 เรื่อง แนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับการเบิกจายเงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนและ
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การใหพนักงานสวนทองถิ่นไดรับเงินเพิ่มการ
ครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) และคาตอบแทนผูปฏิบัติงานพื้นที่
พิเศษ ตั้งจายจากเงินรายได
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 2,300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจาง ตามประกาศพนักงาน
เทศบาลจังหวัดยะลา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวัน
ที่ 14 พฤศจิกายน 2545 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 ตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสาม
ปและที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน โดยคํานวณไว 12 เดือน ตั้ง
จายจากเงินรายได

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 700,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจาง ตามประกาศพนักงาน
เทศบาลจังหวัดยะลา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวัน
ที่ 14 พฤศจิกายน 2545 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 ตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสาม
ป และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน โดยคํานวณตั้ง
ไว 12 เดือน ตั้งจายจากเงินรายได

งบดําเนินงาน รวม 3,270,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 400,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เป็นเงินรางวัลประจําปแกพนักงานสวนทองถิ่น ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปแกพนักงาน
สวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ.2557 และจายเพื่อเป็นคาตอบแทนกรรมการที่มีหนาที่เกี่ยว
กับการพัสดุและกรรมการตางๆ และอื่นๆ ที่เขาประเภทรายจาย
นี้ ตั้งจายจากเงินรายได
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนแกเจาหนาที่ทองถิ่นที่ปฏิบัติงานตาม
หนาที่ปกติโดยลักษณะงานสวนใหญตองปฏิบัติงานในที่ตั้งสํานัก
งานและไดปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในที่ตั้งสํานักงานหรือโดย
ลักษณะงานสวนใหญตองปฏิบัติงานนอกที่ตั้งสํานักงานและได
ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการนอกเขตที่ตองสํานักงานหรือโดย
ลักษณะงานปกติตองปฏิบัติงานในลักษณะที่เป็นผลัดหรือกะและ
ไดปฏิบัติงานนอกผลัดหรือกะของตนและใหหมายความรวมถึงเงิน
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2559 ตั้งจายจากเงินรายได

คาเชาบาน จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบานใหแกพนักงานเทศบาลผูมีสิทธิเบิกคาเชา
บานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขา
ราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2551 แกไขเพิ่มเติม และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 5862 ลงวัน
ที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิก
จายเงินคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่นและหนังสือสั่งการ
ตางๆ ที่เกี่ยวของ ตั้งจายจากเงินรายได

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกผูบริหารทองถิ่นที่มี
สิทธิเบิกไดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวการศึกษาของพนักงานสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ
.2549 และหนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว
 257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่องประเภทและอัตราเงินบํารุง
การศึกษาและคาเลาเรียน หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0809.3/ว 1013 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง การเบิกเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวัน
ที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษา
และคาเลาเรียนและหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวของ ตั้งจายจาก
เงินรายได
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ค่าใช้สอย รวม 2,170,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 1,600,000 บาท

เพื่อจายเป็นคารับวารสาร คาเย็บเขาปกหนังสือ คาธรรมเนียม
และลงทะเบียนตางๆ คาใชจายในการจัดซื้อจัดจางโดยระบบ
อิเล็กทรอนิค คาจางเหมาบริการตางๆ และคาจางเหมาแรงงาน
บุคคลภายนอกมาทําการอยางใดอยางหนึ่ง กรณีที่เทศบาลเมือง
สะเตงนอกไมสามารถดําเนินการเองได เชน คาจัดไมดอกไม
ประดับ ซุมงานพิธีและอื่นๆ ที่เขาประเภทรายจายนี้ ตั้งจายจาก
เงินรายได

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเลี้ยงรับรองในการประชุมคณะกรรมการหรือคณะ
อนุกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งตามกฎหมาย เพื่อจายเป็นคา
อาหาร เครื่องดื่มตางๆ เครื่องใชในการเลี้ยงรับรองและคาบริการ
อื่นๆ ซึ่งจําเป็นตองจาย ที่เกี่ยวกับการเลี้ยงรับรองในการประชุม
คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ไดรับแตงตั้งตามกฎหมาย
หรือตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยหรือ
การประชุมระหวางองค์กรปกครองสวนทองถิ่นกับองค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น โดยตั้งตามเกณฑ์ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 ตั้งจายจากเงินราย
ได

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาเดินทางไปราชการและคาลงทะเบียน จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการและคาลงทะเบียน
ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยง คา
พาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผาน
ทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมการใชสนามบิน คาลงทะเบียน
ตางๆ และอื่นๆ ที่เขาประเภทรายจายนี้ ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่
ทองถิ่น พ.ศ.2555 แกไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน ตั้งจายจากเงินราย
ได
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อใหสามารถใช
งานไดตามปกติ ตั้งจายจากเงินรายได

ค่าวัสดุ รวม 660,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทนและสิ้น
เปลือง รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขน
สง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิ เครื่องคิด
เลข กระดาษ แฟ้ม ปากกา ยางลบและอื่นๆ ที่เขาประเภทราย
จายนี้ ตั้งจายจากเงินรายได

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทวัสดุคงทนและวัสดุสิ้น
เปลือง รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขน
สง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน เครื่องวัดกระแส
ไฟฟ้า มาตรสําหรับวัดวงจรไฟฟ้า เครื่องประจุไฟฟ้า ฟวส์ เทปพัน
สายไฟ สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้าและอื่นๆ ที่เขา
ประเภทรายจายนี้ ตั้งจายจากเงินรายได

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบานงานครัว ประเภทวัสดุคงทนและวัสดุ
สิ้นเปลือง รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขน
สง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน ไมกวาด ผงซัก
ฟอก ถัง ถาด แกวน้ํา น้ํายาดับกลิ่น กระติกน้ํารอน กระติกน้ําแข็ง
และอื่นๆ ที่เขาประเภทรายจายนี้ ตั้งจายจากเงินรายได

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง ประเภทวัสดุคงทนและ
วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คา
ขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน ไขควง ประแจ แม
แรง กุญแจปากตาย คีมลอค ลอคเกียร์ กระจกโคงมน เพลา น้ํา
มันเบรค น้ํามันเกียร์ ยางรถยนต์ นอต สกรูและอื่นๆ ที่เขา
ประเภทรายจายนี้ ตั้งจายจากเงินรายได

วันที่พิมพ์ : 7/9/2564  09:26:39 หนา : 32/142



วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ประเภทวัสดุคงทนและ
วัสดุสิ้นเปลืองและรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขน
สง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน น้ํามันเชื้อ
เพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันกาด น้ํามันเบนซิล น้ํามันเตา น้ํามันจาร
บี น้ํามันเครื่อง ถาน กาซและอื่นๆ ที่เขาประเภทรายจายนี้ ตั้งจาย
จากเงินรายได

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร ประเภทวัสดุคงทนและ
วัสดุสิ้นเปลือง รวมทั้งรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คา
ขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน ขาตั้งกลอง เลนส์
ซูม กระเปาใสกลองถายรูป พูกัน สี กระดาษเขียน
โปสเตอร์ ฟล์ม เมมโมรี่การ์ด ฟล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือ
ภาพและอื่นๆ ที่เขาประเภทรายจายนี้ ตั้งจายจากเงินรายได

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทวัสดุคงทนและวัสดุสิ้น
เปลือง รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขน
สง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน แผนหรือจานบันทึก
ขอมูล อุปกรณ์บันทึกขอมูล เทปบันทึกขอมูล หัวพิมพ์หรือแถบ
พิมพ์สําหรับเครื่องพิมพ์ ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์แบบ
เลเซอร์ สายเคเบิ้ล หนวยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ไดร์ ซีดี
รอม ไดร์ แผนกรองแสง เมนบอร์ด เมมโมรี่ชิป เครื่องกระจาย
สัญญาณ แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส์และอื่นๆ ที่เขาประเภทรายจาย
นี้ ตั้งจายจากเงินรายได

วัสดุอื่น จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุอื่น ประเภทวัสดุคงทนและวัสดุสิ้นเปลือง รวม
ถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คา
ประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน มิเตอร์น้ํา มิเตอร์ไฟฟ้า สมอ
เรือ ตะแกรงกันสวะ หัวเชื่อมแกสและอื่นๆ ที่เขาประเภทรายจาย
นี้ ตั้งจายจากเงินรายได
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 40,000 บาท
คาบริการโทรศัพท์ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาโทรศัพท์ รวมถึงคาใชจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการดัง
กลาวและคาใชจายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใชบริการ เชน คาเชา
เครื่อง คาเชาเลขหมายโทรศัพท์ คาบํารุงคูสายโทรศัพท์และ
อื่นๆ ที่เขาประเภทรายจายนี้ ตั้งจายจากเงินรายได

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม รวมถึงคาใชจาย
เพื่อใหไดมาซึ่งบริการดังกลาวและคาใชจายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการ
ใชบริการเชน คาเชาเครื่อง คาโทรภาพ คาเทเลกซ์ คาวิทยุสื่อ
สาร คาสื่อสารผานดาวเทียม คาใชจายเกี่ยวกับการใชระบบ
อินเตอร์เนต อินเตอร์เนตการ์ดและอื่นๆ ที่เขาประเภทรายจาย
นี้ ตั้งจายจากเงินรายได

งบลงทุน รวม 153,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 153,400 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

เกาอี้ทํางาน จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเกาอี้ทํางาน จํานวน 5 ตัวๆ ละ 5,000
 บาท รายละเอียดตามที่เทศบาลกําหนด ไมมีในราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ โดยใชราคาในทองถิ่นหรือราคาที่ซื้อไดอยาง
ประหยัด ตั้งจายจากเงินรายได 
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม 
ครั้งที่ 4 หนาที่ 86 ลําดับที่ 3

ชั้นเก็บแฟ้ม 40 ชอง ลอเลื่อน จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อชั้นเก็บแฟ้ม 40 ชอง ลอเลื่อน จํานวน 5
 ตูๆ ละ 5,000 บาท รายละเอียดตามที่เทศบาลกําหนด ไมมีใน
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดยใชราคาในทองถิ่นหรือราคาที่ซื้อได
อยางประหยัด ตั้งจายจากเงินรายได 
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  เพิ่มเติม 
ครั้งที่ 4 หนาที่ 86 ลําดับที่ 1
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โตะทํางาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโตะทํางาน จํานวน 2 ตัวๆ ละ 10,000
 บาท รายละเอียดตามที่เทศบาลกําหนด ไมมีในราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ โดยใชราคาในทองถิ่นหรือราคาที่ซื้อไดอยาง
ประหยัด ตั้งจายจากเงินรายได 
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  เพิ่มเติม 
ครั้งที่ 4 หนาที่ 86 ลําดับที่ 2

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับสํานักงาน จํานวน 17,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับสํานัก
งาน (จอแสดงภาพไมนอยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 1
 เครื่องๆ ละ 17,000 บาท โดยคุณลักษณะพื้นฐานเป็นไปตาม
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และ
ระบบคอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม ตั้งจายจากเงินรายได 
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  เพิ่มเติม 
ครั้งที่ 4 หนาที่ 86 ลําดับที่ 5

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา (18 หนา/นาที) จํานวน 13,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพ์ LED ขาวดํา (18
 หนา/นาที) จํานวน 5 เครื่องๆ ละ 2,600 บาท โดยคุณลักษณะ
เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม ตั้งจายจากเงินรายได 
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  เพิ่มเติม 
ครั้งที่ 4 หนาที่ 86 ลําดับที่ 6

ตูแร็ค จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตูแร็ค 6 U ขนาด 19 นิ้ว แบบติด
ผนัง จํานวน 1 ตูๆ ละ 5,000 บาท ไมมีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ โดยใชราคาทองถิ่นหรือราคาที่ซื้อไดอยาง
ประหยัด ตั้งจายจากเงินรายได 
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม 
ครั้งที่ 4 หนาที่ 86 ลําดับที่ 4 
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อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 16 ชอง จํานวน 8,400 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) 
ขนาด 16 ชอง จํานวน 3 เครื่องๆ ละ 2,800 บาท โดย
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีลักษณะการทํางานไมนอยกวา Layer 2 ของ OSI Model
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 16
 ชอง
- มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทํางานชองเชื่อมตอระบบ
เครือขายทุกชอง 
เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม ตั้งจายจากเงินรายได 
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม 
ครั้งที่ 4 หนาที่ 86 ลําดับที่ 7

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ ที่เป็นทรัพย์สิน
ของเทศบาลเมืองสะเตงนอกหรือรับถายโอนจากหนวยงาน
อื่นๆ และอื่นๆ ที่เขาประเภทรายจายนี้ ตั้งจายจากเงินรายได

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 2,084,600 บาท

งบดําเนินงาน รวม 900,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 70,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น ในกรณีมีคําสั่งใชอาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจายใหแกอาสาสมัครของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2560 และอื่นๆ ที่เขาประเภท
รายจายนี้ ตั้งจายจากเงินรายได
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ค่าใช้สอย รวม 430,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคารับวารสาร คาเย็บเขาปกหนังสือ คาธรรมเนียม
และลงทะเบียนตางๆ คาใชจายในการจัดซื้อจัดจางโดยระบบ
อิเล็กทรอนิค คาจางเหมาบริการตางๆ และคาจางเหมาแรงงาน
บุคคลภายนอกมาทําการอยางใดอยางหนึ่ง กรณีที่เทศบาลเมือง
สะเตงนอกไมสามารถดําเนินการเองได เชน คาจัดไมดอกไม
ประดับ ซุมงานพิธีและอื่นๆ ที่เขาประเภทรายจายนี้ ตั้งจายจาก
เงินรายได

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลตางๆ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลตางๆ เชน คาวัสดุอุปกรณ์ คา
อาหาร คาสมนาคุณวิทยากรและอื่นๆ ที่เขาประเภทรายจายนี้ ตั้ง
จายจากเงินรายได
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนาที่ 417 
ลําดับที่ 3

โครงการฝึกซอมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พนักงานเทศ
บาล/อปพร./ประชาชน

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการฝึกซอมแผนป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย พนักงานเทศบาล/อป
พร./ประชาชน เชน คาวัสดุอุปกรณ์ คาอาหาร คาสมนาคุณ
วิทยากรและอื่นๆ ที่เขาประเภทรายจายนี้ ตั้งจายจากเงินรายได
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม 
ครั้งที่ 4 หนาที่ 75 ลําดับที่ 6 
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โครงการเพิ่มศักยภาพดานสาธารณภัยและการป้องภัย พนักงานเทศ
บาล/อปพร.

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการเพิ่มศักยภาพดาน
สาธารณภัยและการป้องกัน พนักงานเทศบาล/อปพร. เชน คา
วัสดุอุปกรณ์ คาอาหาร คาสมนาคุณวิทยากรและอื่นๆ ที่เขา
ประเภทรายจายนี้ ตั้งจายจากเงินรายได
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม 
ครั้งที่ 4 หนาที่ 75 ลําดับที่ 7

โครงการสงเสริมความรูดานสาธารณภัยและการป้องภัย ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลเมืองสะเตงนอก/สถานศึกษา/ประชาชนในเขต
เทศบาลเมืองสะเตงนอก

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมความรูดาน
สาธารณภัยและการป้องภัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสะ
เตงนอก/สถานศึกษา/ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสะเตง
นอก เชน คาวัสดุอุปกรณ์ คาอาหาร คาสมนาคุณวิทยากรและ
อื่นๆ ที่เขาประเภทรายจายนี้ ตั้งจายจากเงินรายได
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม 
ครั้งที่ 4 หนาที่ 75 ลําดับที่ 8

ค่าวัสดุ รวม 400,000 บาท
วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร ประเภทวัสดุคงทนและ
วัสดุสิ้นเปลือง รวมทั้งรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คา
ขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน ขาตั้งกลอง เลนส์
ซูม กระเปาใสกลองถายรูป พูกัน สี กระดาษเขียน
โปสเตอร์ ฟล์ม เมมโมรี่การ์ด ฟล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือ
ภาพและอื่นๆ ที่เขาประเภทรายจายนี้ ตั้งจายจากเงินรายได

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเครื่องแตงกาย ประเภทวัสดุคงทนและวัสดุสิ้น
เปลือง รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขน
สง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน เครื่อง
แบบ เสื้อ กางเกง ผา เครื่องหมายยศและสังกัด ถุง
เทา รองเทา เข็มขัด หมวก ผาพันคอ เครื่องแตงกายเพื่อป้องกัน
เชื้อโรค สารเคมีและอื่นๆ ที่เขาประเภทรายจายนี้ ตั้งจายจากเงิน
รายได
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วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเครื่องดับเพลิง ประเภทวัสดุคงทนและวัสดุสิ้น
เปลือง รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขน
สง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน ถังดับเพลิง ลูกบอล
ดับเพลิง และอื่นๆ ที่เขาประเภทรายจายนี้ ตั้งจายจากเงินรายได

งบลงทุน รวม 1,184,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 1,184,600 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

เกาอี้ทํางาน จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเกาอี้ทํางาน จํานวน 7 ตัวๆ ละ 5,000
 บาท รายละเอียดตามที่เทศบาลกําหนด ไมมีในราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ โดยใชราคาในทองถิ่นหรือราคาที่ซื้อไดอยาง
ประหยัด ตั้งจายจากเงินรายได
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม 
ครั้งที่ 4 หนาที่ 82 ลําดับที่ 9 

เกาอี้สําหรับผูมารับบริการ จํานวน 6,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเกาอี้สําหรับผูมารับบริการ จํานวน 2
 ตัวๆ ละ 3,000 บาท รายละเอียดตามที่เทศบาลกําหนด ไมมีใน
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดยใชราคาในทองถิ่นหรือราคาที่ซื้อได
อยางประหยัด ตั้งจายจากเงินรายได
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 4 หนาที่ 82 ลําดับที่ 12 

ตูบานทึบเหล็ก จํานวน 7,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตูบานทึบเหล็ก จํานวน 1 ตูๆ ละ 7,500
 บาท รายละเอียดตามที่เทศบาลกําหนด ไมมีในราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ โดยใชราคาในทองถิ่นหรือราคาที่ซื้อไดอยาง
ประหยัด ตั้งจายจากเงินรายได
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม 
ครั้งที่ 4 หนาที่ 82 ลําดับที่ 5 
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โตะทํางาน (ขนาดเล็ก) จํานวน 8,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโตะทํางาน (ขนาดเล็ก) จํานวน 1
 ตัวๆ ละ 8,500 บาท รายละเอียดตามที่เทศบาลกําหนด ไมมีใน
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดยใชราคาในทองถิ่นหรือราคาที่ซื้อได
อยางประหยัด ตั้งจายจากเงินรายได
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม 
ครั้งที่ 4 หนาที่ 82 ลําดับที่ 10 

โตะทํางาน (ขนาดใหญ) จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโตะทํางาน (ขนาดใหญ จํานวน 1
 ตัวๆ ละ 10,000 บาท รายละเอียดตามที่เทศบาลกําหนด ไมมีใน
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดยใชราคาในทองถิ่นหรือราคาที่ซื้อได
อยางประหยัด ตั้งจายจากเงินรายได
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม 
ครั้งที่ 4 หนาที่ 82 ลําดับที่ 11 

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง

รถยนต์บรรทุก จํานวน 905,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ใชใน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นรถบรรทุกขนาด 1
 ตัน เครื่องยนต์ไมนอยกวา 2,400 ซีซี (ดีเซล) หรือมีกําลังสูงสุด
ไมนอยกวา 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ลอ แบบสมาร์ทแค็ป มี
การติดตั้งไฟไซเลนและวิทยุสื่อสารพรอมเสาอากาศ รายละเอียยด
ตามที่เทศบาลกําหนด ไมมีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดยใชราคา
ในทองถิ่นหรือราคาที่ซื้อไดอยางประหยัด ตั้งจายจากเงินรายได
- ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม 
ครั้งที่ 4 หนาที่ 82 ลําดับที่ 8
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank Printer)

จํานวน 7,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด
หมึก พรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จํานวน 1
 เครื่องๆ ละ 7,500 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานเป็นไปตาม
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และ
ระบบคอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม ตั้งจายจากเงินรายได 
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม 
ครั้งที่ 4 หนาที่ 82 ลําดับที่ 6

เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดํา (18 หนา/นาที) จํานวน 2,600 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพ์ LED ขาวดํา (18
 หนา/นาที) จํานวน 1 เครื่องๆ ละ 2,600 บาท โดยคุณลักษณะ
พื้นฐานใหเป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม ตั้งจายจากเงินรายได 
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม 
ครั้งที่ 4 หนาที่ 82 ลําดับที่ 13 

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 2,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 1
 เครื่องๆ ละ 2,500 บาท โดยคุณลักษณะพื้นฐานใหเป็นไปตาม
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และ
ระบบคอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม ตั้งจายจากเงินรายได 
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 4 หนาที่ 82 ลําดับที่ 14

ครุภัณฑ์อื่น

ปนฉีดน้ําและสายสูบน้ําดับเพลิง จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อครุภัณฑ์ดับเพลิง เชน ปนฉีดน้ําและสายสูบ
น้ําดับเพลิง และอื่นๆ ที่เขาประเภทรายจายนี้ ตั้งจายจากเงินราย
ได
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 4 หนาที่ 82 ลําดับที่ 18
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 4,494,400 บาท

งบบุคลากร รวม 3,010,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,010,000 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,660,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือน คาตอบแทนรายเดือน เงินเพิ่มอื่นๆ ที่จาย
ควบกับเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป ใหแก
พนักงานเทศบาล ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดยะลา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2545 และพระราช
บัญญัติระเบียบงานบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 ตาม
ที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามป และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึง
ปัจจุบัน โดยคํานวณตั้งจายไว จํานวน 12 เดือน ตั้งจายจากเงิน
รายได

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงาน ตามที่ปรากฏในแผน
อัตรากําลัง และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน โดยคํานวณตั้งจาย
ไวจํานวน 12 เดือน ตามประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต
. เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์การใหขาราชการหรือพนักงานสวนทอง
ถิ่นไดรับเงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน ลงวันที่ 22
 เมษายน 2547 และหนังสือ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 28 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2548 เรื่อง แนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับการเบิกจายเงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน และ
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ 
ก.อบต. เรื่องกําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให
พนักงานสวนทองถิ่น ลูกจางและพนักงานจางขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่นไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) และคา
ตอบแทนผูปฏิบัติงานพื้นที่พิเศษ ตั้งจายจากเงินรายได
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 780,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงรายเดือนของผูดํารงตําแหนง
บริหาร อํานวยการ ตามประกาศพนักงานเทศบาลจังหวัด
ยะลา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ของเทศบาล ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2545 และพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 ตามที่ปรากฏใน
แผนอัตรากําลังสามปและที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน โดย
คํานวณตั้งไว 12 เดือน ตั้งจายจากเงินรายได

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 324,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจาง ตามประกาศพนักงาน
เทศบาลจังหวัดยะลา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวัน
ที่ 14 พฤศจิกายน 2545 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 ตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสาม
ปและที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน โดยคํานวณไว 12 เดือน ตั้ง
จายจากเงินรายได

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 126,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจาง ตามประกาศพนักงาน
เทศบาลจังหวัดยะลา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวัน
ที่ 14 พฤศจิกายน 2545 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 ตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสาม
ป และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน โดยคํานวณตั้ง
ไว 12 เดือน ตั้งจายจากเงินรายได
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งบดําเนินงาน รวม 1,390,400 บาท
ค่าตอบแทน รวม 290,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เป็นเงินรางวัลประจําปแกพนักงานสวนทองถิ่น ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปแกพนักงาน
สวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ.2557 และจายเพื่อเป็นคาตอบแทนกรรมการที่มีหนาที่เกี่ยวกับ
การพัสดุและกรรมการตางๆ และอื่นๆ ที่เขาประเภทรายจายนี้ ตั้ง
จายจากเงินรายได

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนแกเจาหนาที่ทองถิ่นที่ปฏิบัติงานตาม
หนาที่ปกติโดยลักษณะงานสวนใหญตองปฏิบัติงานในที่ตั้งสํานัก
งานและไดปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในที่ตั้งสํานักงานหรือโดย
ลักษณะงานสวนใหญตองปฏิบัติงานนอกที่ตั้งสํานักงานและได
ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการนอกเขตที่ตองสํานักงานหรือโดย
ลักษณะงานปกติตองปฏิบัติงานในลักษณะที่เป็นผลัดหรือกะและ
ไดปฏิบัติงานนอกผลัดหรือกะของตนและใหหมายความรวมถึงเงิน
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2559 ตั้งจายจากเงินรายได

คาเชาบาน จํานวน 180,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบานใหแกพนักงานเทศบาลผูมีสิทธิเบิกคาเชา
บานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขา
ราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2551 แกไขเพิ่มเติม และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 5862 ลงวัน
ที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิก
จายเงินคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่นและหนังสือสั่งการ
ตางๆ ที่เกี่ยวของ ตั้งจายจากเงินรายได
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงานเทศบาลที่
มีสิทธิเบิกไดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวการศึกษาของพนักงานสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ
.2549 และหนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว
 257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่องประเภทและอัตราเงินบํารุง
การศึกษาและคาเลาเรียน หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0809.3/ว 1013 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง การเบิกเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวัน
ที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษา
และคาเลาเรียนและหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวของ ตั้งจายจาก
เงินรายได

ค่าใช้สอย รวม 661,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 491,000 บาท

เพื่อจายเป็นคารับวารสาร คาเย็บเขาปกหนังสือ คาธรรมเนียม
และลงทะเบียนตางๆ คาใชจายในการจัดซื้อจัดจางโดยระบบ
อิเล็กทรอนิค คาจางเหมาบริการตางๆ และคาจางเหมาแรงงาน
บุคคลภายนอกมาทําการอยางใดอยางหนึ่ง กรณีที่เทศบาลเมือง
สะเตงนอกไมสามารถดําเนินการเองได เชน คาจัดไมดอกไม
ประดับ ซุมงานพิธีและอื่นๆ ที่เขาประเภทรายจายนี้ ตั้งจายจาก
เงินรายได
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเลี้ยงรับรองในการประชุมคณะกรรมการหรือคณะ
อนุกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งตามกฎหมาย เพื่อจายเป็นคา
อาหาร เครื่องดื่มตางๆ เครื่องใชในการเลี้ยงรับรองและคาบริการ
อื่นๆ ซึ่งจําเป็นตองจาย ที่เกี่ยวกับการเลี้ยงรับรองในการประชุม
คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ไดรับแตงตั้งตามกฎหมาย
หรือตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยหรือ
การประชุมระหวางองค์กรปกครองสวนทองถิ่นกับองค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น โดยตั้งตามเกณฑ์ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 ตั้งจายจากเงินราย
ได

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาเดินทางไปราชการและคาลงทะเบียน จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการและคาลงทะเบียน
ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยง คา
พาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผาน
ทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมการใชสนามบิน คาลงทะเบียน
ตางๆ และอื่นๆ ที่เขาประเภทรายจายนี้ ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่
ทองถิ่น พ.ศ.2555 แกไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน ตั้งจายจากเงินราย
ได

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อใหสามารถใช
งานไดตามปกติ ตั้งจายจากเงินรายได

ค่าวัสดุ รวม 425,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทนและสิ้น
เปลือง รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขน
สง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิ เครื่องคิด
เลข กระดาษ แฟ้ม ปากกา ยางลบและอื่นๆ ที่เขาประเภทราย
จายนี้ ตั้งจายจากเงินรายได
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทวัสดุคงทนและวัสดุสิ้น
เปลือง รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขน
สง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน เครื่องวัดกระแส
ไฟฟ้า มาตรสําหรับวัดวงจรไฟฟ้า เครื่องประจุไฟฟ้า ฟวส์ เทปพัน
สายไฟ สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้าและอื่นๆ ที่เขา
ประเภทรายจายนี้ ตั้งจายจากเงินรายได

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบานงานครัว ประเภทวัสดุคงทนและวัสดุ
สิ้นเปลือง รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขน
สง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน ไมกวาด ผงซัก
ฟอก ถัง ถาด แกวน้ํา น้ํายาดับกลิ่น กระติกน้ํารอน กระติกน้ําแข็ง
และอื่นๆ ที่เขาประเภทรายจายนี้ ตั้งจายจากเงินรายได

วัสดุกอสราง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสราง ประเภทวัสดุคงทนและวัสดุสิ้น
เปลือง รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขน
สง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิ
เชน ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน เทปวัดระยะไกล ตลับ
เมตร ปูนซีเมนต์ ทราย กระเบื้อง สังกะสี ตะปู เหล็กเสน แปรง
ทาสี ทอน้ําและอื่นๆ ที่เขาประเภทรายจายนี้ ตั้งจายจากเงินราย
ได

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ประเภทวัสดุคงทนและ
วัสดุสิ้นเปลืองและรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขน
สง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน น้ํามันเชื้อ
เพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันกาด น้ํามันเบนซิล น้ํามันเตา น้ํามันจาร
บี น้ํามันเครื่อง ถาน กาซและอื่นๆ ที่เขาประเภทรายจายนี้ ตั้งจาย
จากเงินรายได
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วัสดุการเกษตร จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุการเกษตร ประเภทวัสดุคงทนและวัสดุสิ้น
เปลือง รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขน
สง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน สปริง
เกอร์ จอบ หมุด จานพรวน คราดซี่พรวนดินระหวาง
แถว เคียว อวน ผาใบหรือผาพลาสติด วัสดุเพาะชํา ปุยและ
อื่นๆ ที่เขาประเภทรายจายนี้ ตั้งจายจากเงินรายได

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 170,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร ประเภทวัสดุคงทนและ
วัสดุสิ้นเปลือง รวมทั้งรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คา
ขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน ขาตั้งกลอง เลนส์
ซูม กระเปาใสกลองถายรูป พูกัน สี กระดาษเขียน
โปสเตอร์ ฟล์ม เมมโมรี่การ์ด ฟล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือ
ภาพและอื่นๆ ที่เขาประเภทรายจายนี้ ตั้งจายจากเงินรายได

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทวัสดุคงทนและวัสดุสิ้น
เปลือง รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขน
สง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน แผนหรือจานบันทึก
ขอมูล อุปกรณ์บันทึกขอมูล เทปบันทึกขอมูล หัวพิมพ์หรือแถบ
พิมพ์สําหรับเครื่องพิมพ์ ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์แบบ
เลเซอร์ สายเคเบิ้ล หนวยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ไดร์ ซีดี
รอม ไดร์ แผนกรองแสง เมนบอร์ด เมมโมรี่ชิป เครื่องกระจาย
สัญญาณ แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส์และอื่นๆ ที่เขาประเภทรายจาย
นี้ ตั้งจายจากเงินรายได

ค่าสาธารณูปโภค รวม 14,400 บาท
คาบริการโทรศัพท์ จํานวน 6,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาโทรศัพท์ รวมถึงคาใชจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการดัง
กลาวและคาใชจายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใชบริการ เชน คาเชา
เครื่อง คาเชาเลขหมายโทรศัพท์ คาบํารุงคูสายโทรศัพท์และ
อื่นๆ ที่เขาประเภทรายจายนี้ ตั้งจายจากเงินรายได
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คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 8,400 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม รวมถึงคาใชจาย
เพื่อใหไดมาซึ่งบริการดังกลาวและคาใชจายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการ
ใชบริการเชน คาเชาเครื่อง คาโทรภาพ คาเทเลกซ์ คาวิทยุสื่อ
สาร คาสื่อสารผานดาวเทียม คาใชจายเกี่ยวกับการใชระบบ
อินเตอร์เนต อินเตอร์เนตการ์ดและอื่นๆ ที่เขาประเภทรายจาย
นี้ ตั้งจายจากเงินรายได

งบลงทุน รวม 94,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 94,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

เกาอี้ทํางาน จํานวน 4,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเกาอี้ทํางาน จํานวน 1 ตัวๆ ละ 4,000
 บาท รายละเอียดตามที่เทศบาลกําหนด ไมมีในราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ โดยใชราคาตามทองถิ่นหรือราคาที่ซื้อไดอยาง
ประหยัด ตั้งจายจากเงินรายได 
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม 
ครั้งที่ 4 หนาที่ 87 ลําดับที่ 10

โตะทํางาน จํานวน 7,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโตะทํางาน จํานวน 1 ตัวๆ ละ 7,500
 บาท รายละเอียดตามที่เทศบาลกําหนด ไมมีในราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ โดยใชราคาตามทองถิ่นหรือราคาที่ซื้อไดอยาง
ประหยัด ตั้งจายจากเงินรายได 
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม 
ครั้งที่ 4 หนาที่ 87 ลําดับที่ 9

ครุภัณฑ์งานบานงานครัว

คูลเลอร์น้ํา จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อคูลเลอร์น้ํา ขนาด 18.50 ลิตร จํานวน 2
 ถังๆ ละ 6,000 บาท รายละเอียดตามที่เทศบาลกําหนด ไมมีใน
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดยใชราคาตามทองถิ่นหรือราคาที่ซื้อได
อยางประหยัด ตั้งจายจากเงินรายได 
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม 
ครั้งที่ 4 หนาที่ 87 ลําดับที่ 7
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ถังตมน้ําไฟฟ้า จํานวน 13,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อถังตมน้ําไฟฟ้า ขนาด 18 ลิตร จํานวน 1
 ถังๆ ละ 13,000 บาท รายละเอียดตามที่เทศบาลกําหนด ไมมีใน
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดยใชราคาตามทองถิ่นหรือราคาที่ซื้อได
อยางประหยัด ตั้งจายจากเงินรายได 
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนาที่ 441
ลําดับที่ 37

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พรอมติดตั้งถังหมึก (Ink 
Tank Printer)

จํานวน 7,500 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถัง
หมึก (Ink Tank Printer) จํานวน 1 เครื่องๆ ละ 7,500
 บาท คุณลักษณะพื้นฐานเป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตั้งจาย
จากเงินรายได
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนาที่ 438
ลําดับที่ 10

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เชน คา
ประกอบ ดัดแปลง ตอเติมครุภัณฑ์ที่เป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ
โรงเรียนอนุบาลสังกัดเทศบาลเมืองสะเตงนอกหรือรับถายโอน
จากหนวยงานอื่นและอื่นๆ ที่เขาประเภทรายจายนี้ ตั้งจายจาก
เงินรายได
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 33,719,140 บาท
งบบุคลากร รวม 9,492,800 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 9,492,800 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 4,700,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือน คาตอบแทนรายเดือน เงินเพิ่มอื่นๆ ที่จาย
ควบกับเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป ใหแก
พนักงานเทศบาล ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดยะลา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2545 และพระราช
บัญญัติระเบียบงานบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 ตาม
ที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามป และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึง
ปัจจุบัน โดยคํานวณตั้งจายไว จํานวน 12 เดือน ตั้งจายจากเงิน
รายได

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 420,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงาน ตามที่ปรากฏในแผน
อัตรากําลัง และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน โดยคํานวณตั้งจาย
ไวจํานวน 12 เดือน ตามประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต
. เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์การใหขาราชการหรือพนักงานสวนทอง
ถิ่นไดรับเงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน ลงวัน
ที่ 22 เมษายน 2547 และหนังสือ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 28 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2548 เรื่อง แนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับการเบิกจายเงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน และ
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องกําหนดมาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การใหพนักงานสวนทองถิ่น ลูกจางและ
พนักงานจางขององค์กรปกครองสวนทองถิ่นไดรับเงินเพิ่มการ
ครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) และคาตอบแทนผูปฏิบัติงานพื้นที่
พิเศษ ตั้งจายจากเงินรายได
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 596,400 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงรายเดือนของผูดํารงตําแหนง
บริหาร อํานวยการ ตามประกาศพนักงานเทศบาลจังหวัด
ยะลา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ของเทศบาล ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2545 และพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 ตามที่ปรากฏใน
แผนอัตรากําลังสามปและที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน โดย
คํานวณตั้งไว 12 เดือน ตั้งจายจากเงินรายได

เงินวิทยฐานะ จํานวน 596,400 บาท

เพื่อจายเป็นเงินวิทยฐานะของพนักงานครูเทศบาล ตามประกาศ
พนักงานเทศบาลจังหวัดยะลา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยว
กับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 
พ.ศ.2542 ตั้งจายจากเงินรายได

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 2,300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจาง ตามประกาศพนักงาน
เทศบาลจังหวัดยะลา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวัน
ที่ 14 พฤศจิกายน 2545 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 ตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสาม
ปและที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน โดยคํานวณไว 12 เดือน ตั้ง
จายจากเงินรายได

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 880,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจาง ตามประกาศพนักงาน
เทศบาลจังหวัดยะลา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวัน
ที่ 14 พฤศจิกายน 2545 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 ตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสาม
ป และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน โดยคํานวณตั้ง
ไว 12 เดือน ตั้งจายจากเงินรายได
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งบดําเนินงาน รวม 16,287,540 บาท
ค่าตอบแทน รวม 245,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนแกเจาหนาที่ทองถิ่นที่ปฏิบัติงานตาม
หนาที่ปกติโดยลักษณะงานสวนใหญตองปฏิบัติงานในที่ตั้งสํานัก
งานและไดปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในที่ตั้งสํานักงานหรือโดย
ลักษณะงานสวนใหญตองปฏิบัติงานนอกที่ตั้งสํานักงานและได
ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการนอกเขตที่ตองสํานักงานหรือโดย
ลักษณะงานปกติตองปฏิบัติงานในลักษณะที่เป็นผลัดหรือกะและ
ไดปฏิบัติงานนอกผลัดหรือกะของตนและใหหมายความรวมถึงเงิน
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2559 ตั้งจายจากเงินรายได

คาเชาบาน จํานวน 180,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบานใหแกพนักงานเทศบาลผูมีสิทธิเบิกคาเชา
บานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขา
ราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2551 แกไขเพิ่มเติม และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 5862 ลงวัน
ที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิก
จายเงินคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่นและหนังสือสั่งการ
ตางๆ ที่เกี่ยวของ ตั้งจายจากเงินรายได

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงานเทศบาลที่
มีสิทธิเบิกไดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวการศึกษาของพนักงานสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ
.2549 และหนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว
 257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่องประเภทและอัตราเงินบํารุง
การศึกษาและคาเลาเรียน หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0809.3/ว 1013 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง การเบิกเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวัน
ที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษา
และคาเลาเรียนและหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวของ ตั้งจายจาก
เงินรายได
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ค่าใช้สอย รวม 10,868,750 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 3,190,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาอาคารและที่ดินศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตรีมิตรและ
มัรกัส คาจางเหมาแรงงานบุคคลภายนอกมาทําการอยางใดอยาง
หนึ่งที่เขาประเภทรายจายนี้ ตั้งจายจากเงินรายได

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการแขงขันกีฬาสานสัมพันธ์ของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล
เมืองสะเตงนอก

จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการแขงขันกีฬาสาน
สัมพันธ์ของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองสะเตงนอก เชน คา
จัดสนาม คาอาหาร คาวัสดุอุปกรณ์ คาป้าย คาจัดนิทรรศการ คา
ตอบแทนกรรมการตางๆ คาจัดทําป้ายชื่อ คาทําเกียรติบัตรและ
อื่นๆ ที่เขาประเภทรายจายนี้ ตั้งจายจากเงินรายได
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนาที่ 401
ลําดับที่ 47

โครงการแขงขันทักษะทางวิชาการของนักเรียนปฐมวัย จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการแขงขันทักษะทาง
วิชาการของนักเรียนปฐมวัย เชน คาจัดเวที คาอาหาร คาวัสดุ
อุปกรณ์ คาจัดนิทรรศการ คาตอบแทนกรรมการตางๆ คาจัดทํา
ป้ายชื่อ คาทําเกียรติบัตรและอื่นๆ ที่เขาประเภทรายจายนี้ ตั้งจาย
จากเงินรายได
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนาที่ 401
ลําดับที่ 46

โครงการพัฒนาความรูการดูแลเด็กปฐมวัย จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการพัฒนาความรูการ
ดูแลเด็กปฐมวัย เชน คาจัดเวที คาอาหาร คาวัสดุอุปกรณ์ คาจัด
นิทรรศการ คาตอบแทนกรรมการตางๆ คาจัดทําป้ายชื่อ คาทํา
เกียรติบัตรและอื่นๆ ที่เขาประเภทรายจายนี้ ตั้งจายจากเงินราย
ได
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนาที่ 401
ลําดับที่ 50
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โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรในสถานศึกษา 
สังกัดเทศบาลเมืองสะเตงนอก

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรในสถานศึกษา เชน คาอาหาร คาวัสดุ
อุปกรณ์ คาจัดทําป้ายชื่อ คาทําเกียรติบัตรและอื่นๆ ที่เขา
ประเภทรายจายนี้ ตั้งจายจากเงินรายได
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนาที่ 401
ลําดับที่ 49

โครงการสงเสริมการจัดทําแผนการจัดประสบการณ์ปฐมวัย จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมการจัดทํา
แผนการจัดประสบการณ์ปฐมวัย เชน คาอาหาร คาวัสดุ
อุปกรณ์ คาจัดทําป้ายชื่อ คาทําเกียรติบัตรและอื่นๆ ที่เขา
ประเภทรายจายนี้ ตั้งจายจากเงินรายได
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม 
ครั้งที่ 4 หนาที่ 45 ลําดับที่ 1 

โครงการสงเสริมการพัฒนาการสานสัมพันธ์ผูปกครอง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมการ
พัฒนาการสานสัมพันธ์ผูปกครอง เชน คาอาหาร คาวัสดุ
อุปกรณ์ คาจัดทําป้ายชื่อ คาทําเกียรติบัตรและอื่นๆ ที่เขา
ประเภทรายจายนี้ ตั้งจายจากเงินรายได
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม 
ครั้งที่ 4 หนาที่ 45 ลําดับที่ 8 

โครงการสนับสนุนคาใชจายบริหารสถานศึกษา จํานวน 7,308,750 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสนับสนุนคาใชจาย
บริหารสถานศึกษา รายละเอียด ดังนี้
1. เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน 
ตั้งไว 2,742,600 บาท
2. เงินอุดหนุนสําหรับสงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาทองถิ่น
ตั้งไว 198,200 บาท
  2.1 คาใชจายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา จํานวน
เงิน 20,000 บาท
  2.2 คาใชจายอินเตอร์เน็ต
โรงเรียน ระบบ Wireless Fidelity : Wifi จํานวนเงิน 7,200
 บาท
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  2.3 คาใชจายในการพัฒนา/ปรับปรุงหองสมุดโรงเรียน จํานวน
เงิน 100,000 บาท
  2.4 คาใชจายในการพัฒนาแหลงเรียนรูในโรงเรียน จํานวน
เงิน 50,000 บาท
  2.5 คาใชจายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถาน
ศึกษา จํานวนเงิน 21,000 บาท
     (1) โรงเรียนอนุบาลพงบูโละ เป็นเงิน 15,000 บาท
     (2) ครูแกนนํา 1 คน เป็นเงิน 3,000 บาท
     (3) เจาหนาที่องค์กรปกครองสวนทองถิ่น เป็นเงิน 3,000
 บาท
3. เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษา
ตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งไว 183,950
 บาท
  3.1 คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว) คนละ 850 บาท/ภาค
เรียน เป็นเงิน 110,500 บาท
  3.2 คาหนังสือเรียน คนละ 200 บาท/ภาคเรียน เป็น
เงิน 13,000 บาท
  3.3 คาอุปกรณ์การเรียน คนละ 100 บาท/ภาคเรียน เป็น
เงิน 13,000 บาท
  3.4 คาเครื่องแบบนักเรียน คนละ 300 บาท/ภาคเรียน เป็น
เงิน 19,500 บาท
  3.5 คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน คนละ 215 บาท/ภาคเรียน เป็น
เงิน 27,950 บาท
4. เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษา
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) ตั้งไว 1,301,900 บาท
  4.1 คาจัดการเรียนการสอน อัตราคนละ 1,700 บาท/ป เป็น
เงิน 816,000 บาท
  4.2 คาหนังสือเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ป เป็นเงิน 86,000
 บาท
  4.3 คาอุปกรณ์การเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ป เป็น
เงิน 86,000 บาท
  4.4 คาเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ 300 บาท/ป เป็น
เงิน 129,000 บาท
  4.5 คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน อัตราคนละ 430
 บาท/ป เป็นเงิน 184,900 บาท
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5. ศูนย์อบรมเด็กกอนเกณฑ์ (มัสยิดตักวา) ตั้งไว 2,550,000 บาท
  5.1 คาตอบแทนพนักงานจาง เป็นเงิน 1,404,000 บาท
  5.2 เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจาง เป็นเงิน 546,000 บาท
  5.3 เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษา
สําหรับศูนย์อบรมเด็กกอนเกณฑ์ เป็นเงิน 600,000 บาท ดังนี้
     5.3.1 คาจัดการเรียนการสอน อัตราคนละ 1,700
 บาท/ป เป็นเงิน 374,000 บาท
     5.3.2 คาหนังสือเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ป เป็น
เงิน 40,000 บาท
     5.3.3 คาอุปกรณ์การเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ป เป็น
เงิน 40,000 บาท
     5.3.4 คาเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ 300 บาท/ป เป็น
เงิน 60,000 บาท
     5.3.5 คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน อัตราคนละ 430
 บาท/ป เป็นเงิน 86,000 บาท
     6. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองสวนทองถิ่นใน
จังหวัดชายแดนภาคใต ตั้งไว 60,000 บาท
7. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาดวย DLTV ตั้งไว 92,100 บาท
8. ผูประกอบวิชาชีพครู ตั้งไว 180,000 บาท
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนาที่ 399 -
 400 ลําดับที่ 45 

ค่าวัสดุ รวม 4,723,390 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทนและสิ้น
เปลือง รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขน
สง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิ เครื่องคิด
เลข กระดาษ แฟ้ม ปากกา ยางลบและอื่นๆ ที่เขาประเภทราย
จายนี้ ตั้งจายจากเงินรายได

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทวัสดุคงทนและวัสดุสิ้น
เปลือง รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขน
สง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน เครื่องวัดกระแส
ไฟฟ้า มาตรสําหรับวัดวงจรไฟฟ้า เครื่องประจุไฟฟ้า ฟวส์ เทปพัน
สายไฟ สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้าและอื่นๆ ที่เขา
ประเภทรายจายนี้ ตั้งจายจากเงินรายได

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 4,373,390 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบานงานครัว อาหารเสริม (นม) สําหรับ
เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนอนุบาลและสถานศึกษา
สังกัด สพฐ. และวัสดุงานบานงานครัวอื่นๆ ที่เขาประเภทรายจาย
นี้ ประเภทวัสดุคงทนและวัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจายที่ตอง
ชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติด
ตั้ง อาทิเชน หมอ กะละมัง มีด ถัง ถาด แกวน้ํา จาน
ชาม ชอน น้ํายาดับกลิ่นและอื่นๆ ที่เขาประเภทรายจายนี้ ตั้งจาย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป

วัสดุกอสราง จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสราง ประเภทวัสดุคงทนและวัสดุสิ้น
เปลือง รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขน
สง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิ
เชน ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน เทปวัดระยะไกล ตลับ
เมตร ปูนซีเมนต์ ทราย กระเบื้อง สังกะสี ตะปู เหล็กเสน แปรง
ทาสี ทอน้ําและอื่นๆ ที่เขาประเภทรายจายนี้ ตั้งจายจากเงินราย
ได

วัสดุการเกษตร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุการเกษตร ประเภทวัสดุคงทนและวัสดุสิ้น
เปลือง รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขน
สง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน สปริง
เกอร์ จอบ หมุด จานพรวน คราดซี่พรวนดินระหวาง
แถว เคียว อวน ผาใบหรือผาพลาสติด วัสดุเพาะชํา ปุยและ
อื่นๆ ที่เขาประเภทรายจายนี้ ตั้งจายจากเงินรายได
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร ประเภทวัสดุคงทนและ
วัสดุสิ้นเปลือง รวมทั้งรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คา
ขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน ขาตั้งกลอง เลนส์
ซูม กระเปาใสกลองถายรูป พูกัน สี กระดาษเขียน
โปสเตอร์ ฟล์ม เมมโมรี่การ์ด ฟล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือ
ภาพและอื่นๆ ที่เขาประเภทรายจายนี้ ตั้งจายจากเงินรายได

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทวัสดุคงทนและวัสดุสิ้น
เปลือง รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขน
สง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน แผนหรือจานบันทึก
ขอมูล อุปกรณ์บันทึกขอมูล เทปบันทึกขอมูล หัวพิมพ์หรือแถบ
พิมพ์สําหรับเครื่องพิมพ์ ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์แบบ
เลเซอร์ สายเคเบิ้ล หนวยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ไดร์ ซีดี
รอม ไดร์ แผนกรองแสง เมนบอร์ด เมมโมรี่ชิป เครื่องกระจาย
สัญญาณ แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส์และอื่นๆ ที่เขาประเภทรายจาย
นี้ ตั้งจายจากเงินรายได

ค่าสาธารณูปโภค รวม 450,400 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าสําหรับสํานักงาน/ที่สาธารณะ รวมถึงคาใช
จายที่ตองชําระพรอมกัน เชน คาบริการ คาภาษีและอื่นๆ ที่เขา
ประเภทรายจายนี้ ตั้งจายจากเงินรายได

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 50,400 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม รวมถึงคาใชจาย
เพื่อใหไดมาซึ่งบริการดังกลาวและคาใชจายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการ
ใชบริการเชน คาเชาเครื่อง คาโทรภาพ คาเทเลกซ์ คาวิทยุสื่อ
สาร คาสื่อสารผานดาวเทียม คาใชจายเกี่ยวกับการใชระบบ
อินเตอร์เนต อินเตอร์เนตการ์ดและอื่นๆ ที่เขาประเภทรายจาย
นี้ ตั้งจายจากเงินรายได
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งบลงทุน รวม 1,166,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 317,300 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

เกาอี้ทํางาน จํานวน 2,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเกาอี้ทํางาน จํานวน 1 ตัวๆ ละ 2,500
 บาท ตามรายละเอียดที่เทศบาลกําหนด ไมมีในราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ โดยใชราคาในทองถิ่นหรือราคาที่ซื้อไดอยาง
ประหยัด ตั้งจายจากเงินรายได
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม 
ครั้งที่ 4 หนาที่ 88 ลําดับที่ 29

ตูเหล็กแบบบานเลื่อนกระจก 2 บาน จํานวน 11,800 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตูเหล็กแบบบานเลื่อนกระจก 2
 บาน จํานวน 2 ตูๆ ละ 5,900 บาท ตามรายละเอียดที่เทศบาล
กําหนด ไมมีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดยใชราคาในทองถิ่น
หรือราคาที่ซื้อไดอยางประหยัด ตั้งจายจากเงินรายได
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 4 หนาที่ 88 ลําดับที่ 18

โตะทํางาน (แบบเขามุม) จํานวน 9,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโตะทํางาน (แบบเขามุม) จํานวน 1
 ตัวๆ ละ 9,500 บาท ตามรายละเอียดที่เทศบาลกําหนด ไมมีใน
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดยใชราคาในทองถิ่นหรือราคาที่ซื้อได
อยางประหยัด ตั้งจายจากเงินรายได
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม 
ครั้งที่ 4 หนาที่ 88 ลําดับที่ 19

โตะวางคอมพิวเตอร์ จํานวน 13,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโตะวางคอมพิวเตอร์ จํานวน 3
 ตัวๆ ละ 4,500 บาท ตามรายละเอียดที่เทศบาลกําหนด ไมมีใน
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดยใชราคาในทองถิ่นหรือราคาที่ซื้อได
อยางประหยัด ตั้งจายจากเงินรายได
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 4 หนาที่ 88 ลําดับที่ 2
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พัดลมติดผนัง จํานวน 54,600 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อพัดลมติดผนัง จํานวน 28 ตัวๆ ละ 1,950
 บาท ตามรายละเอียดที่เทศบาลกําหนด ไมมีในราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ โดยใชราคาในทองถิ่นหรือราคาที่ซื้อไดอยาง
ประหยัด ตั้งจายจากเงินรายได
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม 
ครั้งที่ 4 หนาที่ 88 ลําดับที่ 20

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

โทรทัศน์ LED TV จํานวน 59,700 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโทรทัศน์ LED TV จํานวน 3
 เครื่องๆ ละ 19,900 บาท ตามรายละเอียดที่เทศบาลกําหนด ไม
มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดยใชราคาในทองถิ่นหรือราคาที่ซื้อ
ไดอยางประหยัด ตั้งจายจากเงินรายได
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม 
ครั้งที่ 4 หนาที่ 87 ลําดับที่ 13

ครุภัณฑ์งานบานงานครัว

คูลเลอร์น้ําแบบสแตนเลส จํานวน 6,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อคูลเลอร์น้ําแบบสแตนเลส จํานวน 1
 ถังๆ ละ 6,000 บาท ตามรายละเอียดที่เทศบาลกําหนด ไมมีใน
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดยใชราคาในทองถิ่นหรือราคาที่ซื้อได
อยางประหยัด ตั้งจายจากเงินรายได
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนาที่ 441
ลําดับที่ 38

เครื่องตัดหญา จํานวน 9,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องตัดหญาแบบขอแข็ง จํานวน 1
 เครื่องๆ ละ 9,500 บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
1. เป็นเครื่องตัดหญาแบบสะพาย
2. เครื่องยนต์ขนาดไมนอยกวา 1.4 แรงมา
3. ปริมาตรกระบอกสูบไมนอยกวา 30 ซีซี
4. พรอมใบมีด
จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งจายจากเงินรายได
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม 
ครั้งที่ 4 หนาที่ 88 ลําดับที่ 16
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ตูกับขาว จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตูกับขาว จํานวน 1 ตูๆ ละ 5,000 บาท ตาม
รายละเอียดที่เทศบาลกําหนด ไมมีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดย
ใชราคาในทองถิ่นหรือราคาที่ซื้อไดอยางประหยัด ตั้งจายจากเงิน
รายได
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนาที่ 439
ลําดับที่ 19

ตูเย็น ขนาด 9 คิวบิกฟุต จํานวน 14,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตูเย็น ขนาด 9 คิวบิกฟุต จํานวน 1
 เครื่องๆ ละ 14,500 บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
1. ขนาดที่กําหนดเป็นความจุภายในขั้นต่ํา
2. ขนาดความจุไมนอยกวา 9 คิวบิกฟุต เป็นรุนที่ไดรับฉลาก
ประสิทธิภาพ เบอร์ 5 ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแหงประเทศไทย
ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งจายจากเงินรายได 
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนาที่ 441 
ลําดับที่ 41

เตาแกส จํานวน 31,200 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเตาแกส จํานวน 3 เตาๆ ละ 10,400
 บาท ตามรายละเอียดที่เทศบาลกําหนด ไมมีในราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ โดยใชราคาในทองถิ่นหรือราคาที่ซื้อไดอยาง
ประหยัด ตั้งจายจากเงินรายได
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนาที่ 440
ลําดับที่ 25

โตะรับประทานอาหารพรอมมานั่งยาว จํานวน 14,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโตะรับประทานอาหารพรอมมานั่ง
ยาว จํานวน 4 ชุดๆ ละ 3,500 บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
1. โตะหนาโฟเมกา ขนาด 60x150x55 เซนติเมตร 
2. มานั่งโฟเมกา ขนาด 30x150x35 (ตอชุด : โตะ 1 ตัว มานั่ง
ยาว 2 ตัว) ตามรายละเอียดที่เทศบาลกําหนด ไมมีในราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ โดยใชราคาในทองถิ่นหรือราคาที่ซื้อไดอยาง
ประหยัด ตั้งจายจากเงินรายได
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 4 หนาที่ 88 ลําดับที่ 21 
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หมอหุงขาว จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อหมอหุงขาว จํานวน 2 หมอๆ ละ 6,000
 บาท ตามรายละเอียดที่เทศบาลกําหนด ไมมีในราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ โดยใชราคาในทองถิ่นหรือราคาที่ซื้อไดอยาง
ประหยัด ตั้งจายจากเงินรายได
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม 
ครั้งที่ 4 หนาที่ 87 ลําดับที่ 6

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 51,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับสํานัก
งาน (จอแสดงภาพไมนอยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 3
 เครื่องๆ ละ 17,000 บาท โดยคุณลักษณะพื้นฐานเป็นไปตาม
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และ
ระบบคอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม ตั้งจายจากเงินรายได 
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนาที่ 440
 ลําดับที่ 29 

เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ แบบฉีดหมึก พรอมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ์

จํานวน 22,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด
หมึก พรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จํานวน 3
 เครื่องๆ ละ 7,500 บาท คุณลักษณะพื้นฐานเป็นตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตั้งจาย
จากเงินรายได
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนาที่ 438
ลําดับที่ 10
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 849,000 บาท
คากอสรางอาคาร หรือสิ่งปลูกสรางตาง ๆ

โครงการกอสรางรั้วดานขางและดานหลังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพงบูโละ จํานวน 125,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตางๆ ตามโครงการกอสรางรั้วดานขางและ
ดานหลังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพงบูโละ (ตามแบบแปลนของ
เทศบาล) ตั้งจายจากเงินรายได 
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม 
ครั้งที่ 4 หนาที่ 45 ลําดับที่ 9

โครงการกอสรางรั้วพรอมลานคอนกรีตบริเวณทางเดินอาคาร
โรงเรียนอนุบาลพงบูโละ

จํานวน 449,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตางๆ ตามโครงการกอสรางรั้วพรอมลาน
คอนกรีตบริเวณทางเดินอาคารโรงเรียนอนุบาลพงบูโละ (ตาม
แบบแปลนของเทศบาล) ตั้งจายจากเงินรายได 
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม 
ครั้งที่ 4 หนาที่ 45 ลําดับที่ 3

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมที่ดินและสิ่งกอสราง รวม
ทั้งทรัพย์สินของเทศบาลเมืองสะเตงนอกหรือรับโอนจากสวน
ราชการอื่นและอื่นๆ ที่เขาประเภทรายจายนี้ ตั้งจายจากเงินราย
ได

โครงการซอมแซมคูระบายน้ําหนากําแพงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมลายู
บางกอก

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตางๆ ตามโครงการซอมแซมคูระบายน้ํา
หนากําแพงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมลายูบางกอก (ตามแบบแปลนของ
เทศบาล) ตั้งจายจากเงินรายได 
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม 
ครั้งที่ 4 หนาที่ 45 ลําดับที่ 4
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โครงการปรับปรุงอาคารหลังเกาเป็นโรงอาหาร โรงเรียนอนุบาลพงบู
โละ

จํานวน 45,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตางๆ ตามโครงการปรับปรุงอาคารหลังเกา
เป็นโรงอาหาร โรงเรียนอนุบาลพงบูโละ (ตามแบบแปลนของ
เทศบาล) ตั้งจายจากเงินรายได 
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม 
ครั้งที่ 4 หนาที่ 45 ลําดับที่ 2

งบเงินอุดหนุน รวม 6,772,500 บาท
เงินอุดหนุน รวม 6,772,500 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน จํานวน 5,640,600 บาท

เพื่อจายเป็นคาอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนในสังกัดสํานัก
งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนาที่ 402
ลําดับที่ 56

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน จํานวน 1,131,900 บาท

เพื่อจายเป็นคาอาหารกลางวันเด็กนักเรียนใหแกศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมัสยิดตักวา ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนาที่ 402
ลําดับที่ 56
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งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รวม 1,161,300 บาท
งบบุคลากร รวม 540,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 540,000 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 360,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือน คาตอบแทนรายเดือน เงินเพิ่มอื่นๆ ที่จาย
ควบกับเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป ใหแก
พนักงานเทศบาล ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดยะลา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2545 และพระราช
บัญญัติระเบียบงานบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 ตาม
ที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามป และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึง
ปัจจุบัน โดยคํานวณตั้งจายไว จํานวน 12 เดือน ตั้งจายจากเงิน
รายได

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงาน ตามที่ปรากฏในแผน
อัตรากําลัง และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน โดยคํานวณตั้งจาย
ไวจํานวน 12 เดือน ตามประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต
. เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์การใหขาราชการหรือพนักงานสวนทอง
ถิ่นไดรับเงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน ลงวันที่ 22
 เมษายน 2547 และหนังสือ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 28 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2548 เรื่อง แนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับการเบิกจายเงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน และ
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ 
ก.อบต. เรื่องกําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให
พนักงานสวนทองถิ่น ลูกจางและพนักงานจางขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่นไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) และคา
ตอบแทนผูปฏิบัติงานพื้นที่พิเศษ ตั้งจายจากเงินรายได
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจาง ตามประกาศพนักงาน
เทศบาลจังหวัดยะลา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวัน
ที่ 14 พฤศจิกายน 2545 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 ตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสาม
ปและที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน โดยคํานวณไว 12 เดือน ตั้ง
จายจากเงินรายได

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจาง ตามประกาศพนักงาน
เทศบาลจังหวัดยะลา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวัน
ที่ 14 พฤศจิกายน 2545 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 ตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสาม
ป และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน โดยคํานวณตั้ง
ไว 12 เดือน ตั้งจายจากเงินรายได

งบดําเนินงาน รวม 603,400 บาท
ค่าตอบแทน รวม 75,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนแกเจาหนาที่ทองถิ่นที่ปฏิบัติงานตาม
หนาที่ปกติโดยลักษณะงานสวนใหญตองปฏิบัติงานในที่ตั้งสํานัก
งานและไดปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในที่ตั้งสํานักงานหรือโดย
ลักษณะงานสวนใหญตองปฏิบัติงานนอกที่ตั้งสํานักงานและได
ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการนอกเขตที่ตองสํานักงานหรือโดย
ลักษณะงานปกติตองปฏิบัติงานในลักษณะที่เป็นผลัดหรือกะและ
ไดปฏิบัติงานนอกผลัดหรือกะของตนและใหหมายความรวมถึงเงิน
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2559 ตั้งจายจากเงินรายได
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คาเชาบาน จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบานใหแกพนักงานเทศบาลผูมีสิทธิเบิกคาเชา
บานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขา
ราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2551 แกไขเพิ่มเติม และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 5862 ลงวัน
ที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิก
จายเงินคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่นและหนังสือสั่งการ
ตางๆ ที่เกี่ยวของ ตั้งจายจากเงินรายได

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงานเทศบาลที่
มีสิทธิเบิกไดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวการศึกษาของพนักงานสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ
.2549 และหนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว
 257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่องประเภทและอัตราเงินบํารุง
การศึกษาและคาเลาเรียน หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0809.3/ว 1013 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง การเบิกเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวัน
ที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษา
และคาเลาเรียนและหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวของ ตั้งจายจาก
เงินรายได

ค่าใช้สอย รวม 500,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการสรางภูมิคุมกันยาเสพติดเด็กและเยาวชนนอกสถาน
ศึกษา

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการสรางภูมิคุมกันยาเสพติด
เด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา เชน คาวิทยากร คาตอบแทน
กรรมการตางๆ คาจัดทําป้ายชื่อ คาอาหาร คาวัสดุอุปกรณ์ คาทํา
เกียรติบัตรและอื่นๆ ที่เขาประเภทรายจายนี้ ตั้งจายจากเงินอุด
หนุน
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนาที่ 416 
ลําดับที่ 76
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โครงการกลไกทองถิ่นเพื่อพัฒนาคุณภาพเด็กและเยาวชน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการกลไกทองถิ่นเพื่อ
พัฒนาคุณภาพเด็กและเยาวชน เชน คาเวที คาป้ายประชา
สัมพันธ์ คาวิทยากร คาตอบแทนกรรมการตางๆ คาจัดทําป้าย
ชื่อ คาอาหาร คาวัสดุอุปกรณ์ คาทําเกียรติบัตรและอื่นๆ ที่เขา
ประเภทรายจายนี้ ตั้งจายจากเงินรายได
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนาที่ 415 
ลําดับที่ 70

โครงการวันเด็กแหงชาติ จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการวันเด็กแหง
ชาติ เชน คาเวที คาป้ายประชาสัมพันธ์ คาวิทยากร คาตอบแทน
กรรมการตางๆ คาจัดทําป้ายชื่อ คาอาหาร คาวัสดุอุปกรณ์ คาทํา
เกียรติบัตรและอื่นๆ ที่เขาประเภทรายจายนี้ ตั้งจายจากเงินราย
ได
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนาที่ 414 
ลําดับที่ 67

โครงการสงเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชนตําบลสะเตงนอก จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมกิจกรรมเด็ก
และเยาวชนตําบลสะเตงนอก เชน คาเวที คาป้ายประชา
สัมพันธ์ คาวิทยากร คาตอบแทนกรรมการตางๆ คาจัดทําป้าย
ชื่อ คาอาหาร คาวัสดุอุปกรณ์ คาทําเกียรติบัตรและอื่นๆ ที่เขา
ประเภทรายจายนี้ ตั้งจายจากเงินรายได
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม 
ครั้งที่ 4 หนาที่ 45 ลําดับที่ 7

โครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพผูนําและเครือขายเด็กและ
เยาวชนตําบลสะเตงนอก

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการอบรมและพัฒนา
ศักยภาพผูนําและเครือขายเด็กและเยาวชนตําบลสะเตง
นอก เชน คาเวที คาป้ายประชาสัมพันธ์ คาวิทยากร คาตอบแทน
กรรมการตางๆ คาจัดทําป้ายชื่อ คาอาหาร คาวัสดุอุปกรณ์ คาทํา
เกียรติบัตรและอื่นๆ ที่เขาประเภทรายจายนี้ ตั้งจายจากเงินราย
ได
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนาที่ 416 
ลําดับที่ 75
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ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทนและสิ้น
เปลือง รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขน
สง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิ เครื่องคิด
เลข กระดาษ แฟ้ม ปากกา ยางลบและอื่นๆ ที่เขาประเภทราย
จายนี้ ตั้งจายจากเงินรายได

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทวัสดุคงทนและวัสดุสิ้น
เปลือง รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขน
สง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน แผนหรือจานบันทึก
ขอมูล อุปกรณ์บันทึกขอมูล เทปบันทึกขอมูล หัวพิมพ์หรือแถบ
พิมพ์สําหรับเครื่องพิมพ์ ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์แบบ
เลเซอร์ สายเคเบิ้ล หนวยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ไดร์ ซีดี
รอม ไดร์ แผนกรองแสง เมนบอร์ด เมมโมรี่ชิป เครื่องกระจาย
สัญญาณ แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส์และอื่นๆ ที่เขาประเภทรายจาย
นี้ ตั้งจายจากเงินรายได

ค่าสาธารณูปโภค รวม 8,400 บาท
คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 8,400 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม รวมถึงคาใชจาย
เพื่อใหไดมาซึ่งบริการดังกลาวและคาใชจายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการ
ใชบริการเชน คาเชาเครื่อง คาโทรภาพ คาเทเลกซ์ คาวิทยุสื่อ
สาร คาสื่อสารผานดาวเทียม คาใชจายเกี่ยวกับการใชระบบ
อินเตอร์เนต อินเตอร์เนตการ์ดและอื่นๆ ที่เขาประเภทรายจาย
นี้ ตั้งจายจากเงินรายได
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งบลงทุน รวม 17,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 17,900 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

เกาอี้ทํางาน จํานวน 2,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเกาอี้ทํางาน จํานวน 1 ตัวๆ ละ 2,500
 บาท รายละเอียดตามที่เทศบาลกําหนด ไมมีในราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ โดยใชราคาในทองถิ่นหรือราคาที่ซื้อไดอยาง
ประหยัด ตั้งจายจากเงินรายได 
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม 
ครั้งที่ 4 หนาที่ 87 ลําดับที่ 10 

ตูเหล็ก (แบบบานเลื่อนกระจก 2 บาน) จํานวน 5,900 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตูเหล็ก (แบบบานเลื่อนกระจก 2
 บาน) จํานวน 1 ตูๆ ละ 5,900 บาท 
รายละเอียดตามที่เทศบาลกําหนด ไมมีในราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ จัดซื้อตามราคาทองถิ่นหรือราคาที่ซื้อไดอยาง
ประหยัด ตั้งจายจากเงินรายได
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม 
ครั้งที่ 4 หนาที่ 88  ลําดับที่ 18

โตะทํางาน (แบบเขามุม) จํานวน 9,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโตะทํางาน (แบบเขามุม) จํานวน 1
 ตัวๆ ละ 9,500 บาท รายละเอียดตามที่เทศบาลกําหนด ไมมีใน
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดยใชราคาในทองถิ่นหรือราคาที่ซื้อได
อยางประหยัด ตั้งจายจากเงินรายได 
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม 
ครั้งที่ 4 หนาที่ 88 ลําดับที่ 19 
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 18,074,640 บาท

งบบุคลากร รวม 9,169,840 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 9,169,840 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 3,062,880 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือน คาตอบแทนรายเดือน เงินเพิ่มอื่นๆ ที่จาย
ควบกับเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป ใหแก
พนักงานเทศบาล ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดยะลา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2545 และพระราช
บัญญัติระเบียบงานบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 ตาม
ที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามป และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึง
ปัจจุบัน โดยคํานวณตั้งจายไว จํานวน 12 เดือน ตั้งจายจากเงิน
รายได

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 726,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงาน ตามที่ปรากฏในแผน
อัตรากําลัง และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน โดยคํานวณตั้งจาย
ไวจํานวน 12 เดือน ตามประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต
. เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์การใหขาราชการหรือพนักงานสวนทอง
ถิ่นไดรับเงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน ลงวันที่ 22
 เมษายน 2547 และหนังสือ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 28 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2548 เรื่อง แนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับการเบิกจายเงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน และ
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ 
ก.อบต. เรื่องกําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให
พนักงานสวนทองถิ่น ลูกจางและพนักงานจางขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่นไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) และคา
ตอบแทนผูปฏิบัติงานพื้นที่พิเศษ ตั้งจายจากเงินรายได
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 117,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงรายเดือนของผูดํารงตําแหนง
บริหาร อํานวยการ ตามประกาศพนักงานเทศบาลจังหวัด
ยะลา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ของเทศบาล ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2545 และพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 ตามที่ปรากฏใน
แผนอัตรากําลังสามปและที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน โดย
คํานวณตั้งไว 12 เดือน ตั้งจายจากเงินรายได

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 3,937,960 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจาง ตามประกาศพนักงาน
เทศบาลจังหวัดยะลา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวัน
ที่ 14 พฤศจิกายน 2545 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 ตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสาม
ปและที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน โดยคํานวณไว 12 เดือน ตั้ง
จายจากเงินรายได

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 1,326,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจาง ตามประกาศพนักงาน
เทศบาลจังหวัดยะลา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวัน
ที่ 14 พฤศจิกายน 2545 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 ตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสาม
ป และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน โดยคํานวณตั้ง
ไว 12 เดือน ตั้งจายจากเงินรายได
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งบดําเนินงาน รวม 6,158,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 740,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เป็นเงินรางวัลประจําปแกพนักงานสวนทองถิ่น ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปแกพนักงาน
สวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ.2557 และจายเพื่อเป็นคาตอบแทนอาสาสมัครบริบาลทอง
ถิ่น และอื่นๆ ที่เขาประเภทรายจายนี้ ตั้งจายจากเงินรายได

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 90,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนแกเจาหนาที่ทองถิ่นที่ปฏิบัติงานตาม
หนาที่ปกติโดยลักษณะงานสวนใหญตองปฏิบัติงานในที่ตั้งสํานัก
งานและไดปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในที่ตั้งสํานักงานหรือโดย
ลักษณะงานสวนใหญตองปฏิบัติงานนอกที่ตั้งสํานักงานและได
ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการนอกเขตที่ตองสํานักงานหรือโดย
ลักษณะงานปกติตองปฏิบัติงานในลักษณะที่เป็นผลัดหรือกะและ
ไดปฏิบัติงานนอกผลัดหรือกะของตนและใหหมายความรวมถึงเงิน
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2559 ตั้งจายจากเงินรายได

คาเชาบาน จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบานใหแกพนักงานเทศบาลผูมีสิทธิเบิกคาเชา
บานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขา
ราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2551 แกไขเพิ่มเติม และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 5862 ลงวัน
ที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิก
จายเงินคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่นและหนังสือสั่งการ
ตางๆ ที่เกี่ยวของ ตั้งจายจากเงินรายได
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงานเทศบาลที่
มีสิทธิเบิกไดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวการศึกษาของพนักงานสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ
.2549 และหนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว
 257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่องประเภทและอัตราเงินบํารุง
การศึกษาและคาเลาเรียน หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0809.3/ว 1013 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง การเบิกเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวัน
ที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษา
และคาเลาเรียนและหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวของ ตั้งจายจาก
เงินรายได

ค่าใช้สอย รวม 2,353,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคารับวารสาร คาเย็บเขาปกหนังสือ คาธรรมเนียม
และลงทะเบียนตางๆ คาใชจายในการจัดซื้อจัดจางโดยระบบ
อิเล็กทรอนิค คาจางเหมาบริการตางๆ และคาจางเหมาแรงงาน
บุคคลภายนอกมาทําการอยางใดอยางหนึ่ง กรณีที่เทศบาลเมือง
สะเตงนอกไมสามารถดําเนินการเองได เชน คาจัดไมดอกไม
ประดับ ซุมงานพิธีและอื่นๆ ที่เขาประเภทรายจายนี้ ตั้งจายจาก
เงินรายได
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาทองถิ่นหรือคณะ
กรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งตาม
กฎหมาย เพื่อจายเป็นคาอาหาร เครื่องดื่มตางๆ เครื่องใชในการ
เลี้ยงรับรองและคาบริการอื่นๆ ซึ่งจําเป็นตองจาย ที่เกี่ยวกับการ
เลี้ยงรับรองในการประชุมสภาทองถิ่นหรือคณะกรรมการหรือ
คณะอนุกรรมการที่ไดรับแตงตั้งตามกฎหมายหรือตามระเบียบ
หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยหรือการประชุม
ระหวางองค์กรปกครองสวนทองถิ่นกับองค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น โดยตั้งตามเกณฑ์ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 ตั้งจายจากเงินราย
ได

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายเดินทางไปราชการและคาลงทะเบียน จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการและคาลงทะเบียน
ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยง คา
พาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการที่จอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผาน
ทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมการใชสนามบิน คาลงทะเบียน
ตางๆ และอื่นๆ ที่เขาประเภทรายจายนี้ ตามระเบียบกรทรวง
มหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่
ทองถิ่น พ.ศ.2555 แกไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน ตั้งจายจากเงินราย
ได

คาใชจายในการสํารวจขอมูลจํานวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตางๆ ในการสํารวจขอมูลจํานวนสัตว์และ
ขึ้นทะเบียนสัตว์และอื่นๆ ที่เขาประเภทรายจายนี้ ตั้งจายจากเงิน
รายได

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 2,000,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อใหสามารถใช
งานไดตามปกติ ตั้งจายจากเงินรายได
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ค่าวัสดุ รวม 2,995,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทนและสิ้น
เปลือง รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขน
สง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิ เครื่องคิด
เลข กระดาษ แฟ้ม ปากกา ยางลบและอื่นๆ ที่เขาประเภทราย
จายนี้ ตั้งจายจากเงินรายได

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทวัสดุคงทนและวัสดุสิ้น
เปลือง รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขน
สง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน เครื่องวัดกระแส
ไฟฟ้า มาตรสําหรับวัดวงจรไฟฟ้า เครื่องประจุไฟฟ้า ฟวส์ เทปพัน
สายไฟ สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้าและอื่นๆ ที่เขา
ประเภทรายจายนี้ ตั้งจายจากเงินรายได

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบานงานครัว ประเภทวัสดุคงทนและวัสดุ
สิ้นเปลือง รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขน
สง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน ถัง
ขยะ แปรง หมอ กะละมัง มีด จาน ชาม ชอน ไมกวาด ผงซัก
ฟอก ถัง ถาด แกวน้ํา น้ํายาดับกลิ่น กระติกน้ํารอน กระติกน้ําแข็ง
และอื่นๆ ที่เขาประเภทรายจายนี้ ตั้งจายจากเงินรายได

วัสดุกอสราง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสราง ประเภทวัสดุคงทนและวัสดุสิ้น
เปลือง รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขน
สง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิ
เชน ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน เทปวัดระยะไกล ตลับ
เมตร ปูนซีเมนต์ ทราย กระเบื้อง สังกะสี ตะปู เหล็กเสน แปรง
ทาสี ทอน้ําและอื่นๆ ที่เขาประเภทรายจายนี้ ตั้งจายจากเงินราย
ได
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง ประเภทวัสดุคงทนและ
วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คา
ขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน ไขควง ประแจ แม
แรง กุญแจปากตาย คีมลอค ลอคเกียร์ กระจกโคงมน เพลา น้ํา
มันเบรค น้ํามันเกียร์ ยางรถยนต์ นอต สกรูและอื่นๆ ที่เขา
ประเภทรายจายนี้ ตั้งจายจากเงินรายได

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 2,300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ประเภทวัสดุคงทนและ
วัสดุสิ้นเปลืองและรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขน
สง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน น้ํามันเชื้อ
เพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันกาด น้ํามันเบนซิล น้ํามันเตา น้ํามันจาร
บี น้ํามันเครื่อง ถาน กาซและอื่นๆ ที่เขาประเภทรายจายนี้ ตั้งจาย
จากเงินรายได

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ประเภทวัสดุคง
ทนและวัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับคา
วัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน เคมี
ภัณฑ์ น้ํายาตางๆ และอื่นๆ ที่เขาประเภทรายจายนี้ ตั้งจายจาก
เงินรายได

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร ประเภทวัสดุคงทนและ
วัสดุสิ้นเปลือง รวมทั้งรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คา
ขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน ขาตั้งกลอง เลนส์
ซูม กระเปาใสกลองถายรูป พูกัน สี กระดาษเขียน
โปสเตอร์ ฟล์ม เมมโมรี่การ์ด ฟล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือ
ภาพและอื่นๆ ที่เขาประเภทรายจายนี้ ตั้งจายจากเงินรายได
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วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเครื่องแตงกาย ประเภทวัสดุคงทนและวัสดุสิ้น
เปลือง รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขน
สง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน เครื่อง
แบบ เสื้อ กางเกง ผา เครื่องหมายยศและสังกัด ถุง
เทา รองเทา เข็มขัด หมวก ผาพันคอ เครื่องแตงกายเพื่อป้องกัน
เชื้อโรค สารเคมีและอื่นๆ ที่เขาประเภทรายจายนี้ ตั้งจายจากเงิน
รายได

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทวัสดุคงทนและวัสดุสิ้น
เปลือง รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขน
สง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน แผนหรือจานบันทึก
ขอมูล อุปกรณ์บันทึกขอมูล เทปบันทึกขอมูล หัวพิมพ์หรือแถบ
พิมพ์สําหรับเครื่องพิมพ์ ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์แบบ
เลเซอร์ สายเคเบิ้ล หนวยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ไดร์ ซีดี
รอม ไดร์ แผนกรองแสง เมนบอร์ด เมมโมรี่ชิป เครื่องกระจาย
สัญญาณ แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส์และอื่นๆ ที่เขาประเภทรายจาย
นี้ ตั้งจายจากเงินรายได

วัสดุอื่น จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุอื่น ประเภทวัสดุคงทนและวัสดุสิ้นเปลือง รวม
ถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คา
ประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน มิเตอร์น้ํา มิเตอร์ไฟฟ้า สมอ
เรือ ตะแกรงกันสวะ หัวเชื่อมแกสและอื่นๆ ที่เขาประเภทรายจาย
นี้ ตั้งจายจากเงินรายได

ค่าสาธารณูปโภค รวม 70,000 บาท
คาบริการโทรศัพท์ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาโทรศัพท์ รวมถึงคาใชจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการดัง
กลาวและคาใชจายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใชบริการ เชน คาเชา
เครื่อง คาเชาเลขหมายโทรศัพท์ คาบํารุงคูสายโทรศัพท์และ
อื่นๆ ที่เขาประเภทรายจายนี้ ตั้งจายจากเงินรายได
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คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม รวมถึงคาใชจาย
เพื่อใหไดมาซึ่งบริการดังกลาวและคาใชจายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการ
ใชบริการเชน คาเชาเครื่อง คาโทรภาพ คาเทเลกซ์ คาวิทยุสื่อ
สาร คาสื่อสารผานดาวเทียม คาใชจายเกี่ยวกับการใชระบบ
อินเตอร์เนต อินเตอร์เนตการ์ดและอื่นๆ ที่เขาประเภทรายจาย
นี้ ตั้งจายจากเงินรายได

งบลงทุน รวม 2,746,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 2,746,800 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

เกาอี้ทํางาน จํานวน 7,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเกาอี้ทํางาน จํานวน 2 ตัวๆ ละ 3,500
 บาท รายละเอียดตามที่เทศบาลกําหนด ไมมีในราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ โดยใชราคาในทองถิ่นหรือราคาที่ซื้อไดอยาง
ประหยัด ตั้งจายจากเงินรายได 
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
หนาที่ 448 ลําดับที่ 7

เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน จํานวน 72,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน (ราคารวม
คาติดตั้ง) แบบติดผนัง ขนาด 26,000 บีทียู จํานวน 2
 เครื่องๆ ละ 36,000 บาท เป็นรายการนอกเหนือมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ รายละเอียดตามที่เทศบาลกําหนด โดยใชราคาในทอง
ถิ่นหรือราคาที่ซื้อไดอยางประหยัด ตั้งจายจากเงินรายได
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนาที่ 450 
ลําดับที่ 21

โตะทํางาน จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโตะทํางาน ขนาด 4 ฟุต จํานวน 2
 ตัวๆ ละ 6,000 บาท เป็นเงิน 12,000 บาท รายละเอียดตามที่
เทศบาลกําหนด ไมมีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดยใชราคาใน
ทองถิ่นหรือราคาที่ซื้อไดอยางประหยัด ตั้งจายจากเงินรายได 
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนาที่ 448
 ลําดับที่ 6
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ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง

รถพยาบาล (รถตู) ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 2,400 ซีซี หรือ
กําลังเครื่องยนต์สูงสุดไมต่ํากวา 90 กิโลวัตต์

จํานวน 2,500,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อรถพยาบาล (รถตู ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํา
กวา 2,400 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนต์สูงสุดไมต่ํากวา 90
 กิโลวัตต์)  โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
1. เครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ พรอมอุปกรณ์ตามมาตรฐาน
2. มีประตูดานหลัง ปด - เปด สําหรับยกเตียงผูป่วยเขา - ออก
3. มีตูเก็บทอ บรรจุกาซไมนอยกวา 2 ทอ พรอมที่แขวนน้ําเกลือ
4. มีที่จัดเก็บอุปกรณ์การแพทย์และอุปกรณ์อื่นที่จําเป็นอยางเป็น
สัดสวนเป็นระเบียบและมีความปลอดภัยจากการ
หลุด รวง ปลิว ออกจากที่จัดเก็บ ในกรณีที่รถมีการชนหรือ
กระแทกหรือพลิกคว่ํา
5. มีวิทยคมนาคม ระบบ VHG/FM ขนาดกําลังสงไมต่ํากวา 25
 วัตต์ พรอมอุปกรณ์ตามมาตรฐานที่กฎหมายกําหนด
6. เครื่องสัญญาณไฟฉุกเฉินพรอมเครื่องขยายเสียง
7. คุณลักษณะเฉพาะอุปกรณ์การแพทย์ประกอบ คือ
  7.1 เตียงนอนโลหะผสม แบบมีลอเข็น ปรับเป็นรถเข็นได
  7.2 ชุดชวยหายใจชนิดมือบีบสําหรับเด็กและผูใหญ
  7.3 เครื่องสองกลองเสียงและเครื่องดูดของเหลวใชกับไฟรถยนต์
  7.4 เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดติดผนัง
  7.5 ชุดป้องกันกระดูกคอเคลื่อน
  7.6 ชุดเฝอกลม
  7.7 ชุดใหออกซิเจน แบบ Pipe Line สําหรับสงทอกาซ
  7.8 อุปกรณ์ดามหลังชนิดสั้น
  7.9 เกาอี้เคลื่อนยายผูป่วยชนิดพับเก็บได
  7.10 เครื่องกระตุกหัวใจอัติโนมัติ
  7.11 เครื่องชวยหายใจอัติโนมัติ
ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งจายจากเงินรายได 
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนาที่ 449
ลําดับที่ 17
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ครุภัณฑ์งานบานงานครัว

ตูเย็น จํานวน 8,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตูเย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต จํานวน 1
 เครื่องๆ ละ 8,500 บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
1. ขนาดที่กําหนดเป็นความจุภายในขั้นต่ํา
2. ขนาดความจุไมนอยกวา 7 คิวบิกฟุต เป็นรุนที่ไดรับฉลาก
ประสิทธิภาพ เบอร์ 5 ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแหงประเทศไทย
ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งจายจากเงินรายได 
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนาที่ 448 
ลําดับที่ 9

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 34,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานัก
งาน (จอแสดงภาพไมนอยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 2
 เครื่องๆ ละ 17,000 บาท โดยคุณลักษณะพื้นฐานใหเป็นไปตาม
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และ
ระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตั้ง
จายจากเงินรายได 
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนาที่ 448
 ลําดับที่ 1 

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา จํานวน 5,200 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา (18
 หนา/นาที) จํานวน 2 เครื่องๆ ละ 2,600 บาท โดยคุณลักษณะ
พื้นฐานใหเป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม ตั้งจายจากเงินรายได 
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนาที่ 448
 ลําดับที่ 2 
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เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 2,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 1
 เครื่องๆ ละ 2,500 บาท โดยคุณลักษณะพื้นฐาน ใหเป็นไปตาม
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และ
ระบบคอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม ตั้งจายจากเงินรายได 
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนาที่ 450
 ลําดับที่ 24 

อุปกรณ์กระจายสัญญาณ จํานวน 5,600 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) 
ขนาด 16 ชอง จํานวน 2 เครื่องๆ ละ 2,800 บาท โดย
คุณลักษณะพื้นฐานใหเป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตั้งจาย
จากเงินรายได 
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม 
ครั้งที่ 4 หนาที่ 81 ลําดับที่ 3

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ ที่เป็นทรัพย์สิน
ของเทศบาลเมืองสะเตงนอกหรือรับถายโอนจากหนวยงาน
อื่นๆ และอื่นๆ ที่เขาประเภทรายจายนี้ ตั้งจายจากเงินรายได
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 716,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 103,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 103,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

การขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข
บา

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา เชน คาวัสดุอุปกรณ์ คาวิทยากรและ
อื่นๆ ที่เขาประเภทรายจายนี้ ตั้งจายจากเงินรายได 
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม 
ครั้งที่ 4 หนาที่ 46 ลําดับที่ 1

โครงการพัฒนาศักยภาพดานสาธารณสุข จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการพัฒนาศักยภาพดานสาธารณ
สุข แยกเป็น
1. คาตอบแทน คาจางพิเศษ คาลวงเวลาสําหรับ
แพทย์ พยาบาล และเจาหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ จํานวน 10,000
 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุน
2. อบรมดานสาธารณสุขในกลุมตางๆ 3 กลุม ไดแก กลุมผู
ประกอบการในงานสุขาภิบาลอาหาร กลุมเสี่ยงและดานสงเสริม
สุขภาพ จํานวนเงิน 10,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนาที่ 383
 ลําดับที่ 2 

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบา จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัข
บา และอื่นๆ ที่เขาประเภทรายจายนี้ ตั้งจายจากเงินรายได 
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม 
ครั้งที่ 4 หนาที่ 46 ลําดับที่ 2 

วันที่พิมพ์ : 7/9/2564  09:26:41 หนา : 84/142



โครงการสํารวจขอมูลจํานวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการสํารวจขอมูลจํานวนสัตว์และขึ้น
ทะเบียนสัตว์และอื่นๆ ที่เขาประเภทรายจายนี้ ตั้งจายจากเงินราย
ได 
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม 
ครั้งที่ 4 หนาที่ 46 ลําดับที่ 3 

งบเงินอุดหนุน รวม 613,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 613,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนสําหรับการสํารวจขอมูลจํานวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการอุดหนุนสําหรับสํารวจ
ขอมูลจํานวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์และอื่นๆ ที่เขาประเภทราย
จายนี้ ตั้งจายจากเงินอุดหนุน
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม 
ครั้งที่ 4 หนาที่ 46 ลําดับที่ 3

เงินอุดหนุนสําหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบา

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการอุดหนุนสําหรับขับเคลื่อน
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบาและ
อื่นๆ ที่เขาประเภทรายจายนี้ ตั้งจายจากเงินอุดหนุน 
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม 
ครั้งที่ 4 หนาที่ 46 ลําดับที่ 1

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข จํานวน 580,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตางๆ ตามโครงการพระราชดําริดาน
สาธารณสุขและอื่นๆ ที่เขาประเภทรายจายนี้ ตั้งจายจากเงินอุด
หนุน
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม 
ครั้งที่ 4หนาที่ 46 ลําดับที่ 5
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งานศูนย์บริการสาธารณสุข รวม 30,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการบริหารจัดการศูนย์บริการสาธารณสุขดานเวชกรรมฟนฟู
เทศบาลเมืองสะเตงนอก เครือขายโรงพยาบาลศูนย์ยะลา

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตางๆ ตามโครงการบริหารจัดการศูนย์
บริการสาธารณสุขดานเวชกรรมฟนฟูเทศบาลเมืองสะเตง
นอก เครือขายโรงพยาบาลศูนย์ยะลาและอื่นๆ ที่เขาประเภทราย
จายนี้ ตั้งจายจากเงินรายได
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนาที่ 384 
ลําดับที่ 8

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 2,918,000 บาท

งบบุคลากร รวม 2,143,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,143,000 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 980,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือน คาตอบแทนรายเดือน เงินเพิ่มอื่นๆ ที่จาย
ควบกับเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป ใหแก
พนักงานเทศบาล ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดยะลา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2545 และพระราช
บัญญัติระเบียบงานบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 ตาม
ที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามป และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึง
ปัจจุบัน โดยคํานวณตั้งจายไว จํานวน 12 เดือน ตั้งจายจากเงิน
รายได
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 205,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงาน ตามที่ปรากฏในแผน
อัตรากําลัง และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน โดยคํานวณตั้งจาย
ไวจํานวน 12 เดือน ตามประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต
. เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์การใหขาราชการหรือพนักงานสวนทอง
ถิ่นไดรับเงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน ลงวันที่ 22
 เมษายน 2547 และหนังสือ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 28 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2548 เรื่อง แนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับการเบิกจายเงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน และ
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ 
ก.อบต. เรื่องกําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให
พนักงานสวนทองถิ่น ลูกจางและพนักงานจางขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่นไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) และคา
ตอบแทนผูปฏิบัติงานพื้นที่พิเศษ ตั้งจายจากเงินรายได

เงินประจําตําแหนง จํานวน 18,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงรายเดือนของผูดํารงตําแหนง
บริหาร อํานวยการ ตามประกาศพนักงานเทศบาลจังหวัด
ยะลา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ของเทศบาล ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2545 และพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 ตามที่ปรากฏใน
แผนอัตรากําลังสามปและที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน โดย
คํานวณตั้งไว 12 เดือน ตั้งจายจากเงินรายได

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 720,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจาง ตามประกาศพนักงาน
เทศบาลจังหวัดยะลา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวัน
ที่ 14 พฤศจิกายน 2545 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 ตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสาม
ปและที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน โดยคํานวณไว 12 เดือน ตั้ง
จายจากเงินรายได
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 220,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจาง ตามประกาศพนักงาน
เทศบาลจังหวัดยะลา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวัน
ที่ 14 พฤศจิกายน 2545 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 ตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสาม
ป และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน โดยคํานวณตั้ง
ไว 12 เดือน ตั้งจายจากเงินรายได

งบดําเนินงาน รวม 720,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 215,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เป็นเงินรางวัลประจําปแกพนักงานสวนทองถิ่น ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปแกพนักงาน
สวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ.2557 และจายเพื่อเป็นคาตอบแทนกรรมการที่มีหนาที่เกี่ยว
กับการพัสดุและกรรมการตางๆ และอื่นๆ ที่เขาประเภทรายจาย
นี้ ตั้งจายจากเงินรายได

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนแกเจาหนาที่ทองถิ่นที่ปฏิบัติงานตาม
หนาที่ปกติโดยลักษณะงานสวนใหญตองปฏิบัติงานในที่ตั้งสํานัก
งานและไดปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในที่ตั้งสํานักงานหรือโดย
ลักษณะงานสวนใหญตองปฏิบัติงานนอกที่ตั้งสํานักงานและได
ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการนอกเขตที่ตองสํานักงานหรือโดย
ลักษณะงานปกติตองปฏิบัติงานในลักษณะที่เป็นผลัดหรือกะและ
ไดปฏิบัติงานนอกผลัดหรือกะของตนและใหหมายความรวมถึงเงิน
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2559 ตั้งจายจากเงินรายได
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คาเชาบาน จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบานใหแกพนักงานเทศบาลผูมีสิทธิเบิกคาเชา
บานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขา
ราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2551 แกไขเพิ่มเติม และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 5862 ลงวัน
ที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิก
จายเงินคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่นและหนังสือสั่งการ
ตางๆ ที่เกี่ยวของ ตั้งจายจากเงินรายได

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงานเทศบาลที่
มีสิทธิเบิกไดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวการศึกษาของพนักงานสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ
.2549 และหนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว
 257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่องประเภทและอัตราเงินบํารุง
การศึกษาและคาเลาเรียน หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0809.3/ว 1013 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง การเบิกเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวัน
ที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษา
และคาเลาเรียนและหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวของ ตั้งจายจาก
เงินรายได

ค่าใช้สอย รวม 285,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคารับวารสาร คาเย็บเขาปกหนังสือ คาธรรมเนียม
และลงทะเบียนตางๆ คาใชจายในการจัดซื้อจัดจางโดยระบบอิ
เล็คทรอนิกส์ คาจางเหมาบริการตางๆ และคาจางแรงงานบุคคล
ภายนอกมาทําการอยางใดอยางหนึ่ง กรณีที่เทศบาลเมืองสะเตง
นอก ไมสามารถดําเนินการเองได เชน คาจัดไมดอกไมประดับซุม
งานพิธีและอื่นๆ ที่เขาประเภทรายจายนี้ ตั้งจายจากเงินรายได
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเลี้ยงรับรองในการประชุมคณะกรรมการหรือคณะ
อนุกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งตามกฎหมาย เพื่อจายเป็นคา
อาหาร เครื่องดื่มตางๆ เครื่องใชในการเลี้ยงรับรองในการประชุม
คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ไดรับแตงตั้งตามกฎหมาย
หรือตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยหรือ
การประชุมระหวางองค์กรปกครองสวนทองถิ่นกับองค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น โดยตั้งตามเกณฑ์หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 ตั้งจายจากเงินราย
ได

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาเดินทางไปราชการและคาลงทะเบียน จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการและคาลงทะเบียน
ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยง คา
พาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผาน
ทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมการใชสนามบิน คาลงทะเบียน
ตางๆ และอื่นๆ ที่เขาประเภทรายจายนี้ ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่
ทองถิ่น พ.ศ.2555 แกไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน ตั้งจายจากเงินราย
ได

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพย์สินเพื่อใหสามารถ
ใชงานไดตามปกติ ตั้งจายจากเงินรายได

ค่าวัสดุ รวม 205,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทนและสิ้น
เปลือง รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขน
สง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิ เครื่องคิด
เลข กระดาษ แฟ้ม ปากกา ยางลบและอื่นๆ ที่เขาประเภทราย
จายนี้ ตั้งจายจากเงินรายได
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทวัสดุคงทนและวัสดุสิ้น
เปลือง รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขน
สง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน เครื่องวัดกระแส
ไฟฟ้า มาตรสําหรับวัดวงจรไฟฟ้า เครื่องประจุไฟฟ้า ฟวส์ เทปพัน
สายไฟ สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้าและอื่นๆ ที่เขา
ประเภทรายจายนี้ ตั้งจายจากเงินรายได

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบานงานครัว ประเภทวัสดุคงทนและวัสดุ
สิ้นเปลือง รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขน
สง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน ไมกวาด ผงซัก
ฟอก ถัง ถาด แกวน้ํา น้ํายาดับกลิ่น กระติกน้ํารอน กระติกน้ําแข็ง
และอื่นๆ ที่เขาประเภทรายจายนี้ ตั้งจายจากเงินรายได

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทวัสดุคงทนและวัสดุสิ้น
เปลือง รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขน
สง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน แผนหรือจานบันทึก
ขอมูล อุปกรณ์บันทึกขอมูล เทปบันทึกขอมูล หัวพิมพ์หรือแถบ
พิมพ์สําหรับเครื่องพิมพ์ ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์แบบ
เลเซอร์ สายเคเบิ้ล หนวยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ไดร์ ซีดี
รอม ไดร์ แผนกรองแสง เมนบอร์ด เมมโมรี่ชิป เครื่องกระจาย
สัญญาณ แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส์และอื่นๆ ที่เขาประเภทรายจาย
นี้ ตั้งจายจากเงินรายได

วัสดุอื่น จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุอื่น ประเภทวัสดุคงทนและวัสดุสิ้นเปลือง รวม
ถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คา
ประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน มิเตอร์น้ํา มิเตอร์ไฟฟ้า สมอ
เรือ ตะแกรงกันสวะ หัวเชื่อมแกสและอื่นๆ ที่เขาประเภทรายจาย
นี้ ตั้งจายจากเงินรายได
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 15,000 บาท
คาบริการโทรศัพท์ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาโทรศัพท์ รวมถึงคาใชจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการดัง
กลาวและคาใชจายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใชบริการ เชน คาเชา
เครื่อง คาเชาเลขหมายโทรศัพท์ คาบํารุงคูสายโทรศัพท์และ
อื่นๆ ที่เขาประเภทรายจายนี้ ตั้งจายจากเงินรายได

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม รวมถึงคาใชจาย
เพื่อใหไดมาซึ่งบริการดังกลาวและคาใชจายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการ
ใชบริการเชน คาเชาเครื่อง คาโทรภาพ คาเทเลกซ์ คาวิทยุสื่อ
สาร คาสื่อสารผานดาวเทียม คาใชจายเกี่ยวกับการใชระบบ
อินเตอร์เนต อินเตอร์เนตการ์ดและอื่นๆ ที่เขาประเภทรายจาย
นี้ ตั้งจายจากเงินรายได

งบลงทุน รวม 55,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 55,000 บาท
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

จอโปรเจคเตอร์แบบขาตั้ง จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อจอโปรเจคเตอร์แบบขาตั้ง จํานวน 1
 ชุดๆ ละ 5,000 บาท รายละเอียดตามที่เทศบาลกําหนด ไมมีใน
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดยใชราคาในทองถิ่นหรือราคาที่ซื้อได
อยางประหยัด ตั้งจายจากเงินรายได 
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม 
ครั้งที่ 1 หนาที่ 143 ลําดับที่ 40

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์หรือทรัพย์สิน
อื่นๆ ที่เป็นทรัพย์สินของเทศบาลเมืองสะเตงนอกหรือไดรับถาย
โอนจากหนวยงานอื่นๆ และอื่นๆ ที่เขาประเภทรายจายนี้ ตั้งจาย
จากเงินรายได
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งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 250,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 250,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 250,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูดอยโอกาส จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตางๆ ในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูดอย
โอกาส เชน คาอาหาร คาวัสดุอุปกรณ์ คาวิทยากรและอื่นๆ ที่เขา
ประเภทรายจายนี้ ตั้งจายจากเงินรายได
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนาที่ 377 
ลําดับที่ 14 

โครงการพัฒนาศักยภาพครอบครัวในพื้นที่ตําบลสะเตงนอก จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตางๆ ในโครงการพัฒนาศักยภาพครอบครัว
ในพื้นที่ตําบลสะเตงนอก เชน คาอาหาร คาวัสดุอุปกรณ์ คา
วิทยากรและอื่นๆ ที่เขาประเภทรายจายนี้ ตั้งจายจากเงินรายได
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนาที่ 373 
ลําดับที่ 1 

โครงการลดความรุนแรงในครอบครัว จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตางๆ ในโครงการลดความรุนแรงในครอบ
ครัว เชน คาอาหาร คาวัสดุอุปกรณ์ คาวิทยากรและอื่นๆ ที่เขา
ประเภทรายจายนี้ ตั้งจายจากเงินรายได
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนาที่ 374 
ลําดับที่ 9 

โครงการสงเสริมสนับสนุนชวยเหลือกลุมอาชีพผูดอยโอกาสบาน 
ธอส.

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตางๆ ในโครงการสงเสริมสนับสนุนชวย
เหลือกลุมอาชีพผูดอยโอกาสบาน ธอส. เชน คาอาหาร คาวัสดุ
อุปกรณ์ คาวิทยากรและอื่นๆ ที่เขาประเภทรายจายนี้ ตั้งจายจาก
เงินรายได
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนาที่ 377 
ลําดับที่ 12 
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โครงการอบรมใหความรูผูดูแลคนพิการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตางๆ ในโครงการอบรมใหความรูผูดูแลคน
พิการ เชน คาอาหาร คาวัสดุอุปกรณ์ คาวิทยากรและอื่นๆ ที่เขา
ประเภทรายจายนี้ ตั้งจายจากเงินรายได
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนาที่ 378 
ลําดับที่ 16 

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 23,029,000 บาท

งบบุคลากร รวม 10,702,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 10,702,000 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 3,500,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือน คาตอบแทนรายเดือน เงินเพิ่มอื่นๆ ที่จาย
ควบกับเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป ใหแก
พนักงานเทศบาล ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดยะลา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2545 และพระราช
บัญญัติระเบียบงานบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 ตาม
ที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามป และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึง
ปัจจุบัน โดยคํานวณตั้งจายไว จํานวน 12 เดือน ตั้งจายจากเงิน
รายได

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงาน ตามที่ปรากฏในแผน
อัตรากําลัง และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน โดยคํานวณตั้งจาย
ไวจํานวน 12 เดือน ตามประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต
. เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์การใหขาราชการหรือพนักงานสวนทอง
ถิ่นไดรับเงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน ลงวันที่ 22
 เมษายน 2547 และหนังสือ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 28 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2548 เรื่อง แนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับการเบิกจายเงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน และ
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ 
ก.อบต. เรื่องกําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให
พนักงานสวนทองถิ่น ลูกจางและพนักงานจางขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่นไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) และคา
ตอบแทนผูปฏิบัติงานพื้นที่พิเศษ ตั้งจายจากเงินรายได
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 72,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงรายเดือนของผูดํารงตําแหนง
บริหาร อํานวยการ ตามประกาศพนักงานเทศบาลจังหวัด
ยะลา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ของเทศบาล ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2545 และพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 ตามที่ปรากฏใน
แผนอัตรากําลังสามปและที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน โดย
คํานวณตั้งไว 12 เดือน ตั้งจายจากเงินรายได

คาจางลูกจางประจํา จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางลูกจางประจําและเงินปรับปรุงคาจาง
ประจํา ตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามป และที่แกไขเพิ่มเติม
จนถึงปัจจุบัน โดยคํานวณตั้งจายไว จํานวน 12 เดือน ตาม
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์การให
ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นไดรับเงินคาตอบแทนนอก
เหนือจากเงินเดือน ลงวันที่ 22 เมษายน 2547 ตั้งจายจากเงินราย
ได

เงินเพิ่มตาง ๆ ของลูกจางประจํา จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ของลูกจางประจํา ตามที่ปรากฏในแผน
อัตรากําลังสามป และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน โดยคํานวณ
ตั้งจายไว จํานวน 12 เดือน ตามประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต
. เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์การใหขาราชการหรือพนักงานสวนทอง
ถิ่นไดรับเงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน ลงวัน
ที่ 22 เมษายน 2547 และหนังสือ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 28 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2548 เรื่อง แนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับการเบิกจายเงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนและ
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การใหพนักงานสวนทองถิ่นไดรับเงินเพิ่มการ
ครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) และคาตอบแทนผูปฏิบัติงานพื้นที่
พิเศษ ตั้งจายจากเงินรายได
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 5,000,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจาง ตามประกาศพนักงาน
เทศบาลจังหวัดยะลา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวัน
ที่ 14 พฤศจิกายน 2545 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 ตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสาม
ปและที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน โดยคํานวณไว 12 เดือน ตั้ง
จายจากเงินรายได

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 1,300,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจาง ตามประกาศพนักงาน
เทศบาลจังหวัดยะลา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวัน
ที่ 14 พฤศจิกายน 2545 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 ตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสาม
ป และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน โดยคํานวณตั้ง
ไว 12 เดือน ตั้งจายจากเงินรายได

งบดําเนินงาน รวม 11,260,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 730,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เป็นเงินรางวัลประจําปแกพนักงานสวนทองถิ่น ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปแกพนักงาน
สวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ.2557 และจายเพื่อเป็นคาตอบแทนกรรมการที่มีหนาที่เกี่ยวกับ
การพัสดุและกรรมการตางๆ และอื่นๆ ที่เขาประเภทรายจายนี้ ตั้ง
จายจากเงินรายได
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนแกเจาหนาที่ทองถิ่นที่ปฏิบัติงานตาม
หนาที่ปกติโดยลักษณะงานสวนใหญตองปฏิบัติงานในที่ตั้งสํานัก
งานและไดปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในที่ตั้งสํานักงานหรือโดย
ลักษณะงานสวนใหญตองปฏิบัติงานนอกที่ตั้งสํานักงานและได
ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการนอกเขตที่ตองสํานักงานหรือโดย
ลักษณะงานปกติตองปฏิบัติงานในลักษณะที่เป็นผลัดหรือกะและ
ไดปฏิบัติงานนอกผลัดหรือกะของตนและใหหมายความรวมถึงเงิน
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2559 ตั้งจายจากเงินรายได

คาเชาบาน จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบานใหแกพนักงานเทศบาลผูมีสิทธิเบิกคาเชา
บานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขา
ราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2551 แกไขเพิ่มเติม และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 5862 ลงวัน
ที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิก
จายเงินคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่นและหนังสือสั่งการ
ตางๆ ที่เกี่ยวของ ตั้งจายจากเงินรายได

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงานเทศบาลที่
มีสิทธิเบิกไดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวการศึกษาของพนักงานสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ
.2549 และหนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว
 257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่องประเภทและอัตราเงินบํารุง
การศึกษาและคาเลาเรียน หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0809.3/ว 1013 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง การเบิกเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวัน
ที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษา
และคาเลาเรียนและหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวของ ตั้งจายจาก
เงินรายได
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ค่าใช้สอย รวม 4,440,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 3,200,000 บาท

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการและคาลงทะเบียน จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการและคาลงทะเบียน
ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยง คา
พาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผาน
ทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมการใชสนามบิน คาลงทะเบียน
ตางๆ และอื่นๆ ที่เขาประเภทรายจายนี้ ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่
ทองถิ่น พ.ศ.2555 แกไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน ตั้งจายจากเงินราย
ได

โครงการดําเนินการสอบเขตที่ดิน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการดําเนินการสอบเขตที่ดิน และ
อื่นๆ ที่เขาประเภทรายจายนี้ ตั้งจายจากเงินรายได 
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนาที่ 432 
ลําดับที่ 56

โครงการดูแลรักษาคูระบายน้ําและสถานที่สาธารณะ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการดูแลรักษาคูระบายน้ําและสถาน
ที่สาธารณะ และอื่นๆ ที่เขาประเภทรายจายนี้ ตั้งจายจากเงินราย
ได 
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนาที่ 432 
ลําดับที่ 58

โครงการปรับปรุงผังเมืองรวมเมืองยะลา จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการปรับปรุงผังเมืองรวมเมืองยะลา
และอื่นๆ ที่เขาประเภทรายจายนี้ ตั้งจายจากเงินรายได 
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนาที่ 432 
ลําดับที่ 55
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โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติ
งาน และอื่นๆ ที่เขาประเภทรายจายนี้ ตั้งจายจากเงินรายได 
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนาที่ 433 
ลําดับที่ 60

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 800,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพย์สินเพื่อใหสามารถ
ใชงานไดตามปกติ ตั้งจายจากเงินรายได

ค่าวัสดุ รวม 6,020,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทนและสิ้น
เปลือง รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขน
สง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิ เครื่องคิด
เลข กระดาษ แฟ้ม ปากกา ยางลบและอื่นๆ ที่เขาประเภทราย
จายนี้ ตั้งจายจากเงินรายได

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 2,000,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทวัสดุคงทนและวัสดุสิ้น
เปลือง รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขน
สง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน เครื่องวัดกระแส
ไฟฟ้า มาตรสําหรับวัดวงจรไฟฟ้า เครื่องประจุไฟฟ้า ฟวส์ เทปพัน
สายไฟ สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้าและอื่นๆ ที่เขา
ประเภทรายจายนี้ ตั้งจายจากเงินรายได

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบานงานครัว ประเภทวัสดุคงทนและวัสดุ
สิ้นเปลือง รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขน
สง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน ไมกวาด ผงซัก
ฟอก ถัง ถาด แกวน้ํา น้ํายาดับกลิ่น กระติกน้ํารอน กระติกน้ําแข็ง
และอื่นๆ ที่เขาประเภทรายจายนี้ ตั้งจายจากเงินรายได
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วัสดุกอสราง จํานวน 2,000,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสราง ประเภทวัสดุคงทนและวัสดุสิ้น
เปลือง รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขน
สง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิ
เชน ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน เทปวัดระยะไกล ตลับ
เมตร ปูนซีเมนต์ ทราย กระเบื้อง สังกะสี ตะปู เหล็กเสน แปรง
ทาสี ทอน้ําและอื่นๆ ที่เขาประเภทรายจายนี้ ตั้งจายจากเงินราย
ได

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง ประเภทวัสดุคงทนและ
วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คา
ขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน ไขควง ประแจ แม
แรง กุญแจปากตาย คีมลอค ลอคเกียร์ กระจกโคงมน เพลา น้ํา
มันเบรค น้ํามันเกียร์ ยางรถยนต์ นอต สกรูและอื่นๆ ที่เขา
ประเภทรายจายนี้ ตั้งจายจากเงินรายได

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 800,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ประเภทวัสดุคงทนและ
วัสดุสิ้นเปลือง และรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คา
ขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน น้ํามันเชื้อ
เพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันกาด น้ํามันเบนซิล น้ํามันเตา น้ํามันจาร
บี น้ํามันเครื่อง ถาน กาซ และอื่นๆ ที่เขาประเภทรายจายนี้ ตั้ง
จายจากเงินรายได

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร ประเภทวัสดุคงทนและ
วัสดุสิ้นเปลือง รวมทั้งรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คา
ขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน ขาตั้งกลอง เลนส์
ซูม กระเปาใสกลองถายรูป พูกัน สี กระดาษเขียน
โปสเตอร์ ฟล์ม เมมโมรี่การ์ด ฟล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือ
ภาพและอื่นๆ ที่เขาประเภทรายจายนี้ ตั้งจายจากเงินรายได
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วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเครื่องแตงกาย ประเภทวัสดุคงทนและวัสดุสิ้น
เปลือง รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขน
สง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน เครื่อง
แบบ เสื้อ กางเกง ผา เครื่องหมายยศและสังกัด ถุง
เทา รองเทา เข็มขัด หมวก ผาพันคอ เครื่องแตงกายเพื่อป้องกัน
เชื้อโรค สารเคมีและอื่นๆ ที่เขาประเภทรายจายนี้ ตั้งจายจากเงิน
รายได

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทวัสดุคงทนและวัสดุสิ้น
เปลือง รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขน
สง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน แผนหรือจานบันทึก
ขอมูล อุปกรณ์บันทึกขอมูล เทปบันทึกขอมูล หัวพิมพ์หรือแถบ
พิมพ์สําหรับเครื่องพิมพ์ ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์แบบ
เลเซอร์ สายเคเบิ้ล หนวยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ไดร์ ซีดี
รอม ไดร์ แผนกรองแสง เมนบอร์ด เมมโมรี่ชิป เครื่องกระจาย
สัญญาณ แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส์และอื่นๆ ที่เขาประเภทรายจาย
นี้ ตั้งจายจากเงินรายได

วัสดุจราจร จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุจราจร ประเภทวัสดุคงทนและวัสดุสิ้น
เปลือง รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขน
สง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน กรวยจราจร ป้าย
จราจร แผงกั้นจราจรและอื่นๆ ที่เขาประเภทรายจายนี้ ตั้งจาย
จากเงินรายได

วัสดุอื่น จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุอื่น ประเภทวัสดุคงทนและวัสดุสิ้นเปลือง รวม
ถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คา
ประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน มิเตอร์น้ํา มิเตอร์ไฟฟ้า สมอ
เรือ ตะแกรงกันสวะ หัวเชื่อมแกสและอื่นๆ ที่เขาประเภทรายจาย
นี้ ตั้งจายจากเงินรายได
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 70,000 บาท
คาบริการโทรศัพท์ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาโทรศัพท์ รวมถึงคาใชจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการดัง
กลาวและคาใชจายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใชบริการ เชน คาเชา
เครื่อง คาเชาเลขหมายโทรศัพท์ คาบํารุงคูสายโทรศัพท์และ
อื่นๆ ที่เขาประเภทรายจายนี้ ตั้งจายจากเงินรายได

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม รวมถึงคาใชจาย
เพื่อใหไดมาซึ่งบริการดังกลาวและคาใชจายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการ
ใชบริการเชน คาเชาเครื่อง คาโทรภาพ คาเทเลกซ์ คาวิทยุสื่อ
สาร คาสื่อสารผานดาวเทียม คาใชจายเกี่ยวกับการใชระบบ
อินเตอร์เนต อินเตอร์เนตการ์ดและอื่นๆ ที่เขาประเภทรายจาย
นี้ ตั้งจายจากเงินรายได

งบลงทุน รวม 1,067,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 1,067,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

เกาอี้เหล็กหุมเบาะ จํานวน 45,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเกาอี้เหล็กหุมเบาะ จํานวน 50 ตัวๆ ละ 900
 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- พนักพิงและที่นั่งขึ้นโครงไมอัดบุฟองน้ํา หุมหนัง PVC Leather
- ขาและพนักขึ้นโครงเหล็กชุบโครมเมียม
- รองขาดวยพลาสติกแข็ง 4 จุด กันลื่นและป้องกันรอยขีดขวนบน
พื้นผิว
- สามารถจัดเก็บวางซอนได
รายละเอียดตามที่เทศบาลกําหนด ไมมีในราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ โดยใชราคาในทองถิ่นหรือราคาที่จัดซื้อไดอยาง
ประหยัด ตั้งจายจากเงินรายได
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนาที่ 455
 ลําดับที่ 37
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เครื่องเขาเลมสันหวงกระดูกงู จํานวน 4,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องเขาเลมสันหวงกระดูกงู จํานวน 1
 เครื่องๆ ละ 4,500 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้
- เครื่องเจาะและเขาเลมแบบสันหวง
- สามารถเจาะและเขาเลมไดในตัวเดียวดวยระบบมือโยก
- เขาเลมเอกสารไดกวางเทาขนาด A4
รายละเอียดตามที่เทศบาลกําหนด ไมมีในราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ โดยใชราคาในทองถิ่นหรือราคาที่จัดซื้อไดอยาง
ประหยัด ตั้งจายจากเงินรายได
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม 
ครั้งที่ 2 หนา 73 ลําดับที่ 11
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เครื่องปรับอากาศ จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน (ราคารวม
คาติดตั้ง) แบบติดผนัง ขนาด 26,000 บีทียู จํานวน 1
 เครื่องๆ ละ 36,000 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
1. ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดไมต่ํากวา 26,000 บีทียู
2. ราคาที่กําหนดเป็นราคาที่รวมคาติดตั้ง
3. เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทําความเย็นขนาดไม
เกิน 40,000 บีทียู ตองไดรับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรมและฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5
4. ตองเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหนวย
สงความเย็นและหนวยระบายความรอนจากโรงงานเดียวกัน
5. มีความหนวงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร์
6. การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ (นอกจากขอ 3) นอก
เหนือจากการพิจารณาดานราคาแลว เพื่อเป็นการประหยัด
พลังงาน ควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีคาประสิทธิภาพ
พลังงานตามฤดูกาล (SEER)  สูงกวา
7. การติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน ประกอบดวย
อุปกรณ์ดังนี้ สวิตซ์ 1 ตัว ทอทองแดงไปกลับหุมฉนวนยาว 4
 เมตร สายไฟยาวไมเกิน 15 เมตร
8. คาติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (กรณีตองการแสดงคาติดตั้งแยก
จากราคาเครื่องปรับอากาศ)
  (1) ชนิดติดผนังขนาดไมนอยกวา 26,000 บีทียู 4,000
 บาท เป็นรายการนอกเหนือมาตรฐานครุภัณฑ์ 
รายละเอียดตาที่เทศบาลกําหนด โดยใชราคาในทองถิ่นหรือราคา
ที่ซื้อไดอยางประหยัด ตั้งจายจากเงินรายได
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนาที่ 455 
ลําดับที่ 34
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ตูเหล็กบานเลื่อนกระจก จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตูบานเลื่อนกระจก จํานวน 5 ตูๆ ละ 7,000
 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- ตูเอกสารเหล็กบานเลื่อนกระจก จัดเก็บ 3 ชั้น (ตู 3 ฟุต)
- บานเลื่อนกระจก 2 ประตู มือจับพลาสติดแบบฝัง พรอมกุญแจ
ล็อก
- รางเลื่อนเปด - ปด สะดวก เบาแรง ลื่นไมสะดุด
- แผนชั้นวางปรับระดับได 2 แผน ปรับระดับไดตามตองการ
รายละเอียดตามที่เทศบาลกําหนด ไมมีในราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ โดยใชราคาในทองถิ่นหรือราคาที่จัดซื้อไดอยาง
ประหยัด ตั้งจายจากเงินรายได
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม 
ครั้งที่ 4 หนา 85 ลําดับที่ 1

ตูเหล็กแบบ 2 บาน จํานวน 11,800 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตูเหล็กแบบ 2 บาน จํานวน 2 ตูๆ ละ 5,900
 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
1. มีมือจับชนิดบิด
2. มีแผนชั้นปรับระดับ 3 ชั้น
3. คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)
รายละเอียดตามที่เทศบาลกําหนด จัดซื้อตามราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ตั้งจายจากเงินรายได
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม 
ครั้งที่ 1 หนา 146 ลําดับที่ 71

เต็นท์ผาใบพรอมโครงเหล็กทรงโคง จํานวน 280,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเต็นท์ผาใบพรอมโครงเหล็กทรง
โคง จํานวน 4 หลังๆ ละ 70,000 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้น
ฐาน ดังนี้
- เต็นท์ผาใบพรอมโครงเหล็กทรงโคง ขนาดกวาง 10.00
 เมตร ยาว 6.00 เมตร จัดซื้อตามราคาทองถิ่นหรือราคาที่ซื้อได
อยางประหยัด ตามรายละเอียดที่เทศบาลกําหนด ตั้งจายจากเงิน
รายได 
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม 
ครั้งที่ 4 หนาที่ 85 ลําดับที่ 10
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ครุภัณฑ์กอสราง

เครื่องคอริ่ง จํานวน 55,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอริ่ง จํานวน 1 เครื่องๆ ละ 55,000
 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
1. เครื่องยนต์ 4 จังหวะ
2. กําลังเครื่องยนต์ 5.5 HP
3. ความเร็วรอบตอนาที 800 - 1,200  r/min
4. ความสามารถในการเจาะ 25 - 30 mm (1-8) นิ้ว
รายละเอียดตามที่เทศบาลกําหนด ไมมีในราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ โดยใชราคาในทองถิ่นหรือราคาที่จัดซื้อไดอยาง
ประหยัด ตั้งจายจากเงินรายได
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม 
ครั้งที่ 2 หนา 73 ลําดับที่ 9

ชุดทดสอบความขนเหลวของคอนกรีต จํานวน 16,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อชุดทดสอบความขนเหลวของ
คอนกรีต จํานวน 2 ชุดๆ ละ 8,000 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้น
ฐาน ดังนี้
1. แบบหลอตัวอยางคอนกรีต รูปกรวยหัวตัด ทําดวยสแตนเล
สเสนผาศูนย์กลางที่ฐาน 8 นิ้ว เสนผาศูนย์กลางบนยอด 4
 นิ้ว สูง 12 นิ้ว 1 อัน
2. เหล็กกระทุง 1 อัน
3. ถาดรองขนาดไมนอยกวา 17.50x17.50 นิ้ว ทําจากสแตนเลส
 1 แผน
4. ที่ตัก ใชตักคอนกรีตใสลงในแบบ 1 อัน
5. แปรงทองเหลืองดานไม 1 อัน
6. เกรียงสําหรับปาดตัวอยาง 1 อัน 
รายละเอียดตามที่เทศบาลกําหนด ไมมีในราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ โดยใชราคาในทองถิ่นหรือราคาที่จัดซื้อไดอยาง
ประหยัด ตั้งจายจากเงินรายได
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม 
ครั้งที่ 2 หนา 73 ลําดับที่ 10
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ตลับเมตรสายไฟเบอร์กลาส จํานวน 3,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตลับเมตรสายไฟเบอร์กลาส จํานวน 5
 อันๆ ละ 700 บาท รายละเอียดตามที่เทศบาลกําหนด ไมมีใน
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดยใชราคาในทองถิ่นหรือราคาที่จัดซื้อ
ไดอยางประหยัด ตั้งจายจากเงินรายได
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม 
ครั้งที่ 4 หนา85 ลําดับที่ 3

ถังอัดจารบีใชลม จํานวน 6,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อถังอัดจารบีใชลม ขนาด 45 ลิตร จํานวน 1
 เครื่องๆ ละ 6,000 บาท รายละเอียดตามที่เทศบาลกําหนด ไมมี
ในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดยใชราคาในทองถิ่นหรือราคาที่จัด
ซื้อไดอยางประหยัด ตั้งจายจากเงินรายได
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม 
ครั้งที่ 2 หนา 73 ลําดับที่ 8

แบบหลอคอนกรีต จํานวน 16,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อแบบหลอคอนกรีต จํานวน 2 ชุดๆ ละ 8,000
 บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
1. ชุดแบบหลอเหล็ก 3 ลูก ทรงเหลี่ยม ขนาด  15 x 15
 เซนติเมตร
2. น้ําหนักประมาณ 15 กิโลกรัม
3. เหล็กกระทุง 1 อัน
รายละเอียดตามที่เทศบาลกําหนด ไมมีในราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ โดยใชราคาในทองถิ่นหรือราคาที่จัดซื้อไดอยาง
ประหยัด ตั้งจายจากเงินรายได
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม 
ครั้งที่ 4 หนา 85 ลําดับที่ 2
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ครุภัณฑ์งานบานงานครัว

เครื่องตัดหญาแบบขอแข็ง จํานวน 57,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องตัดหญาแบบขอแข็ง จํานวน 6
 เครื่องๆ ละ 9,500 บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
1. เป็นเครื่องตัดหญาแบบสะพาย
2. เครื่องยนต์ขนาดไมนอยกวา 1.4 แรงมา
3. ปริมาตรกระบอกสูบไมนอยกวา 30 ซีซี
4. พรอมใบมีด
จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งจายจากเงินรายได
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
หนาที่ 454 ลําดับที่ 22

ครุภัณฑ์โรงงาน

เครื่องเชื่อมไฟฟ้า จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องเชื่อมไฟฟ้า จํานวน 1
 เครื่องๆ ละ 5,000 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
1. ตัวเครื่องขนาดกะทัดรัดและมีหูหิ้วอยางดี เพิ่มความสะดวกใน
การเคลื่อนยาย
2. เครื่องเชื่อมใหอัตราการเชื่อมที่เสถียรและปลอดภัยกับผูใชงาน
รายละเอียดตามที่เทศบาลกําหนด ไมมีในราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ โดยใชราคาในทองถิ่นหรือราคาที่จัดซื้อไดอยาง
ประหยัด ตั้งจายจากเงินรายได
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม 
ครั้งที่ 2 หนา 73 ลําดับที่ 13

ชุดบลอคลมถอดลอ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อชุดบลอกลมถอดลอ จํานวน 1
 ชุดๆ ละ 10,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. ชนิดแกนเพลา (งานหนัก) 3/4 นิ้ว
2. มีที่ระบายลมดานหนา
รายละเอียดตามที่เทศบาลกําหนด ไมมีในราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ โดยใชราคาในทองถิ่นหรือราคาที่จัดซื้อไดอยาง
ประหยัด ตั้งจายจากเงินรายได
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  เพิ่มเติม 
ครั้งที่ 4 หนาที่ 453 ลําดับที่ 18
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ตูเชื่อมไฟฟ้า จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตูเชื่อมไฟฟ้า จํานวน 1 เครื่องๆ ละ 25,000
 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- เครื่องเชื่อมอาร์ทไฟฟ้ากระแสสลับ คอยล์ทองแดงแท 100%
- หมอแปลงแบบระบายความรอนดวยอากาศ
- ปรับกระแสเชื่อมโดยการเลื่อนแกนเหล็กบนรางเลื่อนแบบตอ
เนื่องรายละเอียดตามที่เทศบาลกําหนด ไมมีในราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ โดยใชราคาในทองถิ่นหรือราคาที่จัดซื้อไดอยาง
ประหยัด ตั้งจายจากเงินรายได
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม 
ครั้งที่ 2 หนาที่ 73 ลําดับที่ 12

แทนตัดไฟเบอร์ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อแทนตัดไฟเบอร์ ขนาด 14 นิ้ว จํานวน 1
 ตัวๆ ละ 10,000 บาท รายละเอียดตามที่เทศบาลกําหนด ไมมีใน
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดยใชราคาในทองถิ่นหรือราคาที่จัดซื้อ
ไดอยางประหยัด ตั้งจายจากเงินรายได
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม 
ครั้งที่ 4 หนา 85 ลําดับที่ 6

เลื่อยยนต์ ขนาด 31.8 ซีซี จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเลื่อยยนต์ ขนาด 31.8 ซีซี จํานวน 1
 เครื่องๆ ละ 20,000 บาท 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. ความจุกระบอกสูบ 31.8 ซีซี
2. กําลังเครื่องยนต์ 1.5 กิโลวัตต์ (2.0 แรงมา)
3. น้ําหนัก 4.2 กิโลกรัม
4. แผนบังคับโซ 12, 18 นิ้ว
5. ความจุน้ํามันเชื้อเพลิง 250 ซีซี
6. ความจุน้ํามันเลี้ยงโซ 145 ซีซี
7. ขนาดโซ 3/8 นิ้ว
รายละเอียดตามที่เทศบาลกําหนด ไมมีในราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ โดยใชราคาในทองถิ่นหรือราคาที่จัดซื้อไดอยาง
ประหยัด ตั้งจายจากเงินรายได
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม 
ครั้งที่ 4 หนา 85 ลําดับที่ 4
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เลื่อยยนต์ ขนาด 72.2 ซีซี จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเลื่อยยนต์ ขนาด 72.2 ซีซี จํานวน 1
 เครื่องๆ ละ 40,000 บาท 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. ความจุกระบอกสูบ 72.2 ซีซี
2. กําลังเครื่องยนต์ 3.9 กิโลวัตต์ (5.3 แรงมา)
3. น้ําหนัก 6.6 กิโลกรัม
4. แผนบังคับโซ 20, 25, 30 นิ้ว
5. ความจุน้ํามันเชื้อเพลิง 280 ซีซี
6. ความจุน้ํามันเลี้ยงโซ 360 ซีซี
7. ขนาดโซ 3/8 นิ้ว
รายละเอียดตามที่เทศบาลกําหนด ไมมีในราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ โดยใชราคาในทองถิ่นหรือราคาที่จัดซื้อไดอยาง
ประหยัด ตั้งจายจากเงินรายได
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม 
ครั้งที่ 4 หนา 85 ลําดับที่ 5

ครุภัณฑ์สํารวจ

ลอวัดระยะทาง จํานวน 16,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อลอวัดระยะทาง จํานวน 2 ชุดๆ ละ 8,000
 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
1. เสนผาศูนย์กลางของวงลอมีขนาด 320 มิลลิเมตร
2. วัดระยะทางไดถึง 9999.9 เมตร
3. อานคาไดละเอียด 10 เซนติเมตร
4. สามารถเซตศูนย์ได 2 ตําแหนง คือ ที่สวนบนของดามจับและที่
มิเตอร์ (ระยะแสดงระยะ) G383 
5. มีระบบเบรคควบคุมที่มือจับ
6. มีขาตั้งยันพื้นขณะหยุดนิ่งมีเข็มสําหรับชี้จุดเริ่มตนการ
วัด พรอมถุงผาสะพายสําหรับเก็บและเดินทาง
รายละเอียดตามที่เทศบาลกําหนด ไมมีในราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ โดยใชราคาในทองถิ่นหรือราคาที่จัดซื้อไดอยาง
ประหยัด ตั้งจายจากเงินรายได
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม 
ครั้งที่ 4 หนา 85 ลําดับที่ 9
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สตาฟอลูมิเนียม แบบชัก จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อสตาฟอลูมิเนียม แบบชัก จํานวน 2
 อันๆ ละ 2,500 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
1. ไมสตาฟทําจากอลูมีเนียมอยางดี
2. สามารถชักออกยาว 4 เมตร และหดเก็บได 4 ทอน
3. มีขีดแบงชองละ 1 เซนติเมตร B371 และมีเลขกํากับทุกๆ 10
 เซนติเมตร
4. มีซองบรรจุเก็บไมสตาฟ
รายละเอียดตามที่เทศบาลกําหนด ไมมีในราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ โดยใชราคาในทองถิ่นหรือราคาที่จัดซื้อไดอยาง
ประหยัด ตั้งจายจากเงินรายได
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม 
ครั้งที่ 4 หนา 85 ลําดับที่ 8

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับประมวลผล จํานวน 46,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับงาน
ประมวลผล จํานวน 2 เครื่องๆ ละ 23,000 บาท โดยคุณลักษณะ
พื้นฐานเป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการ
จัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม ตั้งจายจากเงินรายได 
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 1 หนาที่ 145 ลําดับที่ 65

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED 
สี ชนิด Network แบบที่ 1 (18 หนา/นาที) จํานวน 2
 เครื่องๆ ละ 10,000 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานเป็นไปตาม
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และ
ระบบคอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม ตั้งจายจากเงินรายได 
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม 
ครั้งที่ 1 หนาที่ 145 ลําดับที่ 67
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คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 304,200 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ขนาดใหญของ
หนวยงานกองชาง เชน รถยนต์ รถบรรทุก รถเจซีบี รถ
จักรยานยนต์และเครื่องจักรอื่นๆ ตั้งจายจากเงินรายได

งานไฟฟ้าและประปา รวม 23,616,600 บาท
งบลงทุน รวม 23,116,600 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 23,116,600 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสรางคูระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสุภิญโญ หมูที่ 
6

จํานวน 2,069,300 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสรางคูระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสุ
ภิญโญ หมูที่ 6 ทอคอนกรีตเสริมเหล็ก ศก. 0.60 เมตร ความยาว
รวมไมนอยกวา 506.00 เมตร (ตามแบบแปลนของเทศบาล) ตั้ง
จายจากเงินรายได 
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม 
ครั้งที่ 4 หนาที่ 58 ลําดับที่ 3

โครงการกอสรางคูระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสี่แยกไฟแดง
ตือเบาะ หมูที่ 10

จํานวน 133,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสรางคูระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสี่แยก
ไฟแดงตือเบาะ หมูที่ 10 คูระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง
ภายในไมนอยกวา 1.00 เมตร ความยาวรวมไมนอยกวา 10.00
 เมตร (ตามแบบแปลนของเทศบาล) ตั้งจายจากเงินรายได 
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม 
ครั้งที่ 4 หนาที่ 66 ลําดับที่ 1

โครงการกอสรางติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงจันทร์แบบ LED ถนนนิบงบารู 
(สายสวนสม) หมูที่ 7

จํานวน 1,710,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสรางติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงจันทร์แบบ LED ถนนนิ
บงบารู (สายสวนสม) หมูที่ 7 ขนาด 120 W. ความสูง 9.00
 เมตร (ตามแบบแปลนของเทศบาล) ตั้งจายจากเงินรายได
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม 
ครั้งที่ 4 หนาที่ 62 ลําดับที่ 5
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยตักวา หมูที่ 4 จํานวน 1,928,800 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยตักวา หมู
ที่ 4 ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 400.00 เมตร หนา 0.15
 เมตร หรือพื้นที่ไมนอยกวา 2,400.00 ตารางเมตร ไหลทางขาง
ละ 0.50 เมตร (ตามแบบแปลนของเทศบาล) ตั้งจายจากเงินราย
ได 
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม 
ครั้งที่ 4 หนาที่ 55 ลําดับที่ 1

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพูนทรัพย์ หมูที่ 12 จํานวน 176,300 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพูน
ทรัพย์ หมูที่ 12 ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 40.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไมนอยกวา 200.00 ตาราง
เมตร ไหลทางขางละ 0.50 เมตร (ตามแบบแปลนของ
เทศบาล) ตั้งจายจากเงินรายได 
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม 
ครั้งที่ 4 หนาที่ 69 ลําดับที่ 1

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเมาะจิ หมูที่ 12 จํานวน 611,300 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเมาะจิ หมู
ที่ 12 ขนาดกวาง 3.00 เมตร ยาว 250.00 เมตร หนา 0.15
 เมตร หรือพื้นที่ไมนอยกวา 750.00 ตารางเมตร ไหลทางขาง
ละ 0.50 เมตร (ตามแบบแปลนของเทศบาล) ตั้งจายจากเงินราย
ได 
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม 
ครั้งที่ 4 หนาที่ 69 ลําดับที่ 2

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยยิโภชนา หมูที่ 11 จํานวน 1,225,400 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยยิโภชนา หมู
ที่ 11 ขนาดกวาง 6.10 - 7.20 เมตร ยาว 225.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไมนอยกวา 1,505.00 ตาราง
เมตร  (ตามแบบแปลนของเทศบาล) ตั้งจายจากเงินรายได 
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม 
ครั้งที่ 4 หนาที่ 68 ลําดับที่ 1
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยลักษมาน 14 หมูที่ 3 จํานวน 867,700 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยลักษมาน 14
 หมูที่ 3 ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 215.00 เมตร หนา 0.15
 เมตร หรือพื้นที่ไมนอยกวา 860.00 ตารางเมตร  (ตามแบบ
แปลนของเทศบาล) ตั้งจายจากเงินรายได 
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม 
ครั้งที่ 4 หนาที่ 54 ลําดับที่ 2

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสนามฟุตบอล หมูที่ 5 จํานวน 528,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสนาม
ฟุตบอล หมูที่ 5 ขนาดกวาง 4.20 เมตร ยาว 150.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไมนอยกวา 630.00 ตาราง
เมตร ไหลทางขางละ 0.50 เมตร (ตามแบบแปลนของ
เทศบาล) ตั้งจายจากเงินรายได 
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม 
ครั้งที่ 4 หนาที่ 56 ลําดับที่ 1

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอาซันอุทิศ หมูที่ 4 จํานวน 194,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอาซัน
อุทิศ หมูที่ 4 ขนาดกวาง 3.00 เมตร ยาว 59.00 เมตร หนา 0.15
 เมตร หรือพื้นที่ไมนอยกวา 177.00 ตารางเมตร ไหลทางขาง
ละ 0.50 เมตร (ตามแบบแปลนของเทศบาล) ตั้งจายจากเงินราย
ได 
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม 
ครั้งที่ 4 หนาที่ 55 ลําดับที่ 2

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอุสตะเฮาะ หมูที่ 2 จํานวน 421,800 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอุสตะ
เฮาะ หมูที่ 2 ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 125.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไมนอยกวา 500.00 ตาราง
เมตร ไหลทางขางละ 0.50 เมตร (ตามแบบแปลนของ
เทศบาล) ตั้งจายจากเงินรายได 
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม 
ครั้งที่ 4 หนาที่ 53 ลําดับที่ 1
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายกําปงบารู 1 หมู
ที่ 7

จํานวน 249,200 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายกําปงบา
รู 1 หมูที่ 7 ขนาดกวาง 4.50 เมตร ยาว 62.00 เมตร หนา 0.15
 เมตร หรือพื้นที่ไมนอยกวา 279.00 ตารางเมตร ไหลทางขาง
ละ 0.50 เมตร (ตามแบบแปลนของเทศบาล) ตั้งจายจากเงินราย
ได 
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม 
ครั้งที่ 4 หนาที่ 62 ลําดับที่ 2

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายกําปงบารู 2 หมู
ที่ 7

จํานวน 212,900 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายกําปงบา
รู 2 หมูที่ 7 ขนาดกวาง 3.50 เมตร ยาว 65.00 เมตร หนา 0.15
 เมตร หรือพื้นที่ไมนอยกวา 227.50 ตารางเมตร ไหลทางขาง
ละ 0.50 เมตร (ตามแบบแปลนของเทศบาล) ตั้งจายจากเงินราย
ได 
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม 
ครั้งที่ 4 หนาที่ 62 ลําดับที่ 3

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายนิบงบารู 5 หมูที่ 
7

จํานวน 471,700 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายนิบงบา
รู 5 หมูที่ 7 ขนาดกวาง 3.50 เมตร ยาว 145.00 เมตร หนา 0.15
 เมตร หรือพื้นที่ไมนอยกวา 507.50 ตารางเมตร ไหลทางขาง
ละ 0.50 เมตร (ตามแบบแปลนของเทศบาล) ตั้งจายจากเงินราย
ได 
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 4 หนาที่ 62 ลําดับที่ 1
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พรอมคูระบายน้ํา ซอย
แปดแสน หมูที่ 6

จํานวน 1,519,500 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พรอมคูระบาย
น้ํา ซอยแปดแสน หมูที่ 6 ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 125.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไมนอยกวา 625.00 ตาราง
เมตร ทอคอนกรีตเสริมเหล็ก ศก. 0.60 เมตร ความยาวรวมไม
นอยกวา 250.00 เมตร (ตามแบบแปลนของเทศบาล) ตั้งจายจาก
เงินรายได 
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม 
ครั้งที่ 4 หนาที่ 58 ลําดับที่ 2

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พรอมรางระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก ยานชุมชน ซอยจูโอะอุทิศ หมูที่ 12

จํานวน 1,106,700 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พรอมรางระบาย
น้ํา คอนกรีตเสริมเหล็ก ยานชุมชน ซอยจูโอะอุทิศ หมูที่ 12
 ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 80.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ไมนอยกวา 400.00 ตารางเมตร รางระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก กวางภายในไมนอยกวา 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50
 เมตร ความยาวไมนอยกวา 160.00 เมตร (ตามแบบแปลนของ
เทศบาล) ตั้งจายจากเงินรายได 
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม 
ครั้งที่ 4 หนาที่ 69 ลําดับที่ 3

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พรอมรางระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก ยานชุมชน ซอยเบอร์เสง 2 หมูที่ 1

จํานวน 1,789,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พรอมรางระบาย
น้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ยานชุมชน ซอยเบอร์เสง 2 หมูที่ 1 ขนาด
กวาง 4.00 เมตร ยาว 139.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่
ไมนอยกวา 556.00 ตารางเมตร รางระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็กกวางภายในไมนอยกวา 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50
 เมตร ความยาวไมนอยกวา 278.00 เมตร (ตามแบบแปลนของ
เทศบาล) ตั้งจายจากเงินรายได 
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม 
ครั้งที่ 4 หนาที่ 49 ลําดับที่ 3
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเปาะยานิ 1 หมูที่ 3 จํานวน 1,671,500 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเปาะยานิ 1
 หมูที่ 3 ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 365.00 เมตร หนา 0.15
 เมตร หรือพื้นที่ไมนอยกวา 1,460.00 ตารางเมตร ไหลทางขาง
ละ 0.50 เมตร  (ตามแบบแปลนของเทศบาล) ตั้งจายจากเงินราย
ได 
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม 
ครั้งที่ 4 หนาที่ 64 ลําดับที่ 1

โครงการกอสรางถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยดาโอะเจะ
นิ หมูที่8

จํานวน 1,883,800 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย
ดาโอะเจะนิ หมูที่ 8 ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 558.00
 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไมนอยกวา 2,232.00 ตาราง
เมตร (ตามแบบแปลนของเทศบาล) ตั้งจายจากเงินรายได 
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม 
ครั้งที่ 4 หนาที่ 63 ลําดับที่ 1

โครงการกอสรางถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยมุสลิม
ปอเนาะ 3 หมูที่ 6

จํานวน 576,300 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย
มุสลิมปอเนาะ 3 หมูที่ 6 ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 203.00
 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไมนอยกวา 812.00 ตาราง
เมตร (ตามแบบแปลนของเทศบาล) ตั้งจายจากเงินรายได 
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม 
ครั้งที่ 4 หนาที่ 58 ลําดับที่ 4

โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ยานชุมชน ซอยกู
โบร์ (กําปงบูเกะใน) หมูที่ 8

จํานวน 1,503,500 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสรางคูระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ยานชุมชน
ซอยกูโบร์ (กําปงบูเกะใน) หมูที่ 8 รางระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก กวางภายในไมนอยกวา 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30
 เมตร ความยาวรวมไมนอยกวา 380.00 เมตร (ตามแบบแปลน
ของเทศบาล) ตั้งจายจากเงินรายได 
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม 
ครั้งที่ 4 หนาที่ 63 ลําดับที่ 2
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โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ยานชุมชน ซอย
สัมพันธ์ หมูที่ 12

จํานวน 741,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาน
ชุมชน ซอยสัมพันธ์ หมูที่ 12 รางระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก กวางภายในไมนอยกวา 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.70
 เมตร ความยาวรวมไมนอยกวา 113.00 เมตร (ตามแบบแปลน
ของเทศบาล) ตั้งจายจากเงินรายได 
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม 
ครั้งที่ 4 หนาที่ 69 ลําดับที่ 4

โครงการบุกเบิกถนนหินคลุก ซอยดารุลมูฮายีรีน หมูที่ 1 จํานวน 336,900 บาท

เพื่อจายเป็นคาบุกเบิกถนนหินคลุก ซอยดารุลมูฮายีรีน หมูที่ 1
 ขนาดกวาง 9.00 เมตร ยาว 124.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ไมนอยกวา 1,160.00 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนของ
เทศบาล) ตั้งจายจากเงินรายได 
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม 
ครั้งที่ 4 หนาที่ 49 ลําดับที่ 1

โครงการบุกเบิกถนนหินคลุก ซอยหลังมัสยิด หมูที่ 6 จํานวน 142,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบุกเบิกถนนหินคลุก ซอยหลังมัสยิด หมูที่ 6 ขนาด
กวาง 8.00 เมตร ยาว 55.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม
นอยกวา 440.00 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนของเทศบาล) ตั้ง
จายจากเงินรายได 
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม 
ครั้งที่ 4 หนาที่ 58 ลําดับที่ 1

โครงการรื้อพรอมกอสรางระบบประปา หมูที่ 11 จํานวน 547,000 บาท

เพื่อจายเป็นคารื้อพรอมกอสรางระบบประปา หมูที่ 11  (ตาม
แบบแปลนของเทศบาล) ตั้งจายจากเงินรายได 
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม 
ครั้งที่ 4 หนาที่ 68 ลําดับที่ 2

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมที่ดินและสิ่งกอสราง รวม
ทั้งทรัพย์สินอื่นๆ ที่เป็นทรัพย์สินของเทศบาลเมืองสะเตงนอกหรือ
รับถายโอนจากสวนราชการอื่นและอื่นๆ ที่เขาประเภทรายจาย
นี้ ตั้งจายจากเงินรายได
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งบเงินอุดหนุน รวม 500,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 500,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนสวนราชการ จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะหรือติด
ตั้งโคมไฟเสาสูง หมูที่ 1 - 13 ตําบลสะเตงนอก เป็นเงินอุดหนุน
หนวยงานของรัฐ เพื่อจายเป็นคาขยายเขตไฟฟ้าพรอมสาย
พาด ภายในเขตเทศบาลเมืองสะเตงนอก (ตามแบบแปลนของ
เทศบาล) ตั้งจายจากเงินรายได

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 7,837,200 บาท
งบดําเนินงาน รวม 7,837,200 บาท

ค่าใช้สอย รวม 7,837,200 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 7,762,200 บาท

เพื่อจายเป็นคารับวารสาร คาเย็บเขาปกหนังสือ คาธรรมเนียม
และลงทะเบียนตางๆ คาใชจายในการจัดซื้อจัดจางโดยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ คาจางเหมาบริการตางๆ และคาจางเหมาแรงงาน
บุคคลภายนอก มาทําการอยางใดอยางหนึ่ง กรณีที่เทศบาลเมือง
สะเตงนอกไมสามารถดําเนินการไดเอง เชน คาประกันภัยรถ
ยนต์ คาเชาที่จอดรถ  คาเชาอาคารและที่ดิน  คาจัดไมดอกไม
ประดับซุมงานพิธีและอื่นๆ ที่เขาประเภทรายจายนี้ ตั้งจายจาก
เงินรายได

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการ (Big cleaning day) หนาบานนามอง จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตางๆ ตามโครงการ (Big cleaning day) 
หนาบานนามอง เชน คาอาหาร คาวัสดุอุปกรณ์และอื่นๆ ที่เขา
ประเภทรายจายนี้ ตั้งจายจากเงินรายได 
- ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนาที่ 386
 ลําดับที่ 23
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โครงการคัดแยกขยะ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตางๆ ตามโครงการคัดแยกขยะ เชน คา
อาหาร คาวัสดุอุปกรณ์และอื่นๆ ที่เขาประเภทรายจายนี้ ตั้งจาย
จากเงินรายได 
- ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนาที่ 386
 ลําดับที่ 21

โครงการอบรมในการปฏิบัติงานดานการจัดเก็บขยะ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตางๆ ตามโครงการอบรมในการปฏิบัติงาน
ดานการจัดเก็บขยะ เชน คาอาหาร คาวัสดุอุปกรณ์และอื่นๆ ที่เขา
ประเภทรายจายนี้ ตั้งจายจากเงินรายได 
- ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม 
ครั้งที่ 4 หนาที่ 46 ลําดับที่ 6

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 680,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 680,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 680,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการคายคุณธรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนําวิถีชีวิตพอเพียงสู
ชุมชน

จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตางๆ ในโครงการคายคุณธรรมปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมนําวิถีชีวิตพอเพียงสูชุมชน เชน คาอาหาร คาวัสดุ
อุปกรณ์ คาวิทยากรและอื่นๆ ที่เขาประเภทรายจายนี้ ตั้งจายจาก
เงินรายได
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 4 หนาที่ 76 ลําดับที่ 5
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โครงการชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตางๆ ในโครงการชวยเหลือประชาชนตาม
อํานาจหนาที่ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น เชน การชวยเหลือ
ดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต การใหความชวยเหลือ
เกษตรกรผูมีรายไดนอย การชวยเหลือการเกิดอัคคภัยที่ไมเขาขาย
ภัยพิบัติ การป้องกันและควบคุมโรคติดตอ โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2560 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม 
ครั้งที่ 1 หนาที่ 135 ลําดับที่ 1 

โครงการประชุมชี้แจงและศึกษาดูงานกองทุนสวัสดิการสังคม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตางๆ ในโครงการประชุมชี้แจงและศึกษาดู
งานกองทุนสวัสดิการสังคม เชน คาอาหาร คาวัสดุอุปกรณ์ คา
วิทยากรและอื่นๆ ที่เขาประเภทรายจายนี้ ตั้งจายจากเงินรายได
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนาที่ 428 
ลําดับที่ 27 

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการสรางความรูในหลักการมีสวน
รวมในระบอบประชาธิปไตยแกประชาชนในพื้นที่ตําบลสะเตงนอก

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตางๆ ในโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
การสรางความรูในหลักการมีสวนรวมในระบอบประชาธิปไตยแก
ประชาชนในพื้นที่ตําบลสะเตงนอก เชน คาอาหาร คาวัสดุ
อุปกรณ์ คาวิทยากรและอื่นๆ ที่เขาประเภทรายจายนี้ ตั้งจายจาก
เงินรายได
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนาที่ 427 
ลําดับที่ 23 

โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตางๆ ในโครงการพัฒนาศักยภาพ
สตรี เชน คาอาหาร คาวัสดุอุปกรณ์ คาวิทยากรและอื่นๆ ที่เขา
ประเภทรายจายนี้ ตั้งจายจากเงินรายได
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนาที่ 374 
ลําดับที่ 6 

วันที่พิมพ์ : 7/9/2564  09:26:41 หนา : 121/142



โครงการสงเสริมใหมีการจัดตั้งสหกรณ์ชุมชนในตําบลสะเตงนอก จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตางๆ ในโครงการสงเสริมใหมีการจัดตั้ง
สหกรณ์ชุมชนในตําบลสะเตงนอก เชน คาอาหาร คาวัสดุ
อุปกรณ์ คาวิทยากรและอื่นๆ ที่เขาประเภทรายจายนี้ ตั้งจายจาก
เงินรายได
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม 
ครั้งที่ 1 หนาที่ 135 ลําดับที่ 4 

โครงการสงเสริมอาชีพกลุมตัดเย็บเสื้อผาสตรี จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตางๆ ในโครงการสงเสริมอาชีพกลุมตัดเย็บ
เสื้อผาสตรี เชน คาอาหาร คาวัสดุอุปกรณ์ คาวิทยากรและอื่นๆ ที่
เขาประเภทรายจายนี้ ตั้งจายจากเงินรายได
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 4 หนาที่ 76 ลําดับที่ 6

โครงการสนับสนุนใหนักเรียนนักศึกษาเขาทํางานชวงปดภาคเรียน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตางๆ ในโครงการสนับสนุนใหนักเรียนนัก
ศึกษาเขาทํางานชวงปดภาคเรียน โดยจายเป็นคาจางหรือคาตอบ
แทนใหทํางานอยางใดอยางหนึ่งตามที่เทศบาลกําหนด และคาใช
จายอื่นๆ ที่เขาประเภทรายจายนี้ ตั้งจายจากเงินรายได
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนาที่ 374 
ลําดับที่ 7 

โครงการสํารวจขอมูลพื้นฐานในครัวเรือนในพื้นที่ตําบลสะเตงนอก จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตางๆ ในโครงการสํารวจขอมูลพื้นฐานใน
ครัวเรือนในพื้นที่ตําบลสะเตงนอก เชน คาอาหาร คาวัสดุ
อุปกรณ์ คาวิทยากร คาจางเหมาบริการในการสํารวจขอมูลพื้น
ฐานครัวเรือนในพื้นที่ตําบลสะเตงนอกและคาใชจายอื่นๆ ที่เขา
ประเภทรายจายนี้ ตั้งจายจากเงินรายได
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนาที่ 428 
ลําดับที่ 26 
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 4,162,640 บาท

งบบุคลากร รวม 902,640 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 902,640 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 422,640 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือน คาตอบแทนรายเดือน เงินเพิ่มอื่นๆ ที่จาย
ควบกับเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป ใหแก
พนักงานเทศบาล ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดยะลา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2545 และพระราช
บัญญัติระเบียบงานบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 ตาม
ที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามป และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึง
ปัจจุบัน โดยคํานวณตั้งจายไว จํานวน 12 เดือน ตั้งจายจากเงิน
รายได

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงาน ตามที่ปรากฏในแผน
อัตรากําลัง และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน โดยคํานวณตั้งจาย
ไวจํานวน 12 เดือน ตามประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต
. เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์การใหขาราชการหรือพนักงานสวนทอง
ถิ่นไดรับเงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน ลงวัน
ที่ 22 เมษายน 2547 และหนังสือ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 28 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2548 เรื่อง แนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับการเบิกจายเงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน และ
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องกําหนดมาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การใหพนักงานสวนทองถิ่น ลูกจางและ
พนักงานจางขององค์กรปกครองสวนทองถิ่นไดรับเงินเพิ่มการ
ครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) และคาตอบแทนผูปฏิบัติงานพื้นที่
พิเศษ ตั้งจายจากเงินรายได
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 324,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจาง ตามประกาศพนักงาน
เทศบาลจังหวัดยะลา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวัน
ที่ 14 พฤศจิกายน 2545 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 ตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสาม
ปและที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน โดยคํานวณไว 12 เดือน ตั้ง
จายจากเงินรายได

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 126,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจาง ตามประกาศพนักงาน
เทศบาลจังหวัดยะลา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวัน
ที่ 14 พฤศจิกายน 2545 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 ตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสาม
ป และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน โดยคํานวณตั้ง
ไว 12 เดือน ตั้งจายจากเงินรายได

งบดําเนินงาน รวม 2,809,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 65,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนแกเจาหนาที่ทองถิ่นที่ปฏิบัติงานตาม
หนาที่ปกติโดยลักษณะงานสวนใหญตองปฏิบัติงานในที่ตั้งสํานัก
งานและไดปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในที่ตั้งสํานักงานหรือโดย
ลักษณะงานสวนใหญตองปฏิบัติงานนอกที่ตั้งสํานักงานและได
ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการนอกเขตที่ตองสํานักงานหรือโดย
ลักษณะงานปกติตองปฏิบัติงานในลักษณะที่เป็นผลัดหรือกะและ
ไดปฏิบัติงานนอกผลัดหรือกะของตนและใหหมายความรวมถึงเงิน
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2559 ตั้งจายจากเงินรายได
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คาเชาบาน จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบานใหแกพนักงานเทศบาลผูมีสิทธิเบิกคาเชา
บานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขา
ราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2551 แกไขเพิ่มเติม และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 5862 ลงวัน
ที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิก
จายเงินคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่นและหนังสือสั่งการ
ตางๆ ที่เกี่ยวของ ตั้งจายจากเงินรายได

ค่าใช้สอย รวม 2,124,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 1,504,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางเหมาแรงงานบุคคลภายนอกมาทําการอยางใด
อยางหนึ่ง กรณีที่เทศบาลเมืองสะเตงนอกไมสามารถดําเนินการ
เองได เชน คาทําความสะอาดสนามกีฬา คาจางรักษาความ
ปลอดภัยสนามกีฬาและศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา คาจางผูดูแล
ใหคําแนะนําการใชอุปกรณ์ออกกําลังกายศูนย์วิทยาศาสตร์การ
กีฬาและอื่นๆ ที่เขาประเภทรายจายนี้ ตั้งจายจากเงินรายได

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการแขงขันกีฬาตานยาเสพติด สะเตงนอกคัพ จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการแขงขันกีฬาตานยาเสพติด สะ
เตงนอกคัพ เชน คาวิทยากร คาตอบแทนกรรมการตางๆ คาจัดทํา
ป้ายชื่อ คาอาหาร คาวัสดุอุปกรณ์ คาทําเกียรติบัตรและอื่นๆ ที่
เขาประเภทรายจายนี้ ตั้งจายจากเงินรายได
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนาที่ 403 
ลําดับที่ 3

โครงการแขงขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการแขงขันกีฬาเทศบาล
สัมพันธ์ เชน คาวิทยากร คาตอบแทนกรรมการตางๆ คาจัดทํา
ป้ายชื่อ คาอาหาร คาวัสดุอุปกรณ์ คาทําเกียรติบัตรและอื่นๆ ที่
เขาประเภทรายจายนี้ ตั้งจายจากเงินรายได
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม 
ครั้งที่ 4 หนาที่ 78 ลําดับที่ 3
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โครงการจัดตั้งศูนย์กีฬาและนันทนาการเทศบาลเมืองสะเตงนอก จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการจัดตั้งศูนย์กีฬาและนันทนาการ
เทศบาลเมืองสะเตงนอกแขงขันกีฬาตานยาเสพติด สะเตงนอก
คัพ เชน คาวิทยากร คาตอบแทนกรรมการตางๆ คาจัดทําป้าย
บอร์ดประชาสัมพันธ์ ชั้นวางอุปกรณ์ ที่เก็บอุปกรณ์กีฬา คา
อาหาร คาวัสดุอุปกรณ์ คาทําเกียรติบัตรและอื่นๆ ที่เขาประเภท
รายจายนี้ ตั้งจายจากเงินรายได
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม 
ครั้งที่ 4 หนาที่ 78 ลําดับที่ 4 

โครงการสงเสริมการเตนแอโรบิคประกอบอุปกรณ์ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการสงเสริมการเตนแอโรบิ
คประกอบอุปกรณ์ เชน คาวิทยากร คาตอบแทนกรรมการ
ตางๆ คาจัดทําป้ายชื่อ คาอาหาร คาวัสดุอุปกรณ์ คาทําเกียรติ
บัตรและอื่นๆ ที่เขาประเภทรายจายนี้ ตั้งจายจากเงินรายได
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนาที่ 407 
ลําดับที่ 25

โครงการสงเสริมทักษะกีฬาเด็กและเยาวชน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการสงเสริมทักษะกีฬาเด็กและ
เยาวชน เชน คาวิทยากร คาตอบแทนกรรมการตางๆ คาจัดทํา
ป้ายชื่อ คาอาหาร คาวัสดุอุปกรณ์ คาทําเกียรติบัตรและอื่นๆ ที่
เขาประเภทรายจายนี้ ตั้งจายจากเงินรายได
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม 
ครั้งที่ 4 หนาที่ 78 ลําดับที่ 1 

โครงการสงเสริมและสนับสนุนการสงนักกีฬาเขารวมแขงขันกับ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่นหรือหนวยงานอื่นๆ

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการสงเสริมและสนับสนุนการสงนัก
กีฬาเขารวมแขงขันกับองค์กรปกครองสวนทองถิ่นหรือหนวยงาน
อื่นๆ เชน คาวิทยากร คาตอบแทนกรรมการตางๆ คาจัดทําป้าย
ชื่อ คาอาหาร คาวัสดุอุปกรณ์ คาทําเกียรติบัตรและอื่นๆ ที่เขา
ประเภทรายจายนี้ ตั้งจายจากเงินรายได
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนาที่ 403 
ลําดับที่ 2
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โครงการอบรมทักษะกีฬาภาคฤดูรอน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการอบรมทักษะกีฬาภาคฤดู
รอน เชน คาวิทยากร คาตอบแทนกรรมการตางๆ คาจัดทําป้าย
ชื่อ คาอาหาร คาวัสดุอุปกรณ์ คาทําเกียรติบัตรและอื่นๆ ที่เขา
ประเภทรายจายนี้ ตั้งจายจากเงินรายได
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนาที่ 409 
ลําดับที่ 35

ค่าวัสดุ รวม 290,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทนและสิ้น
เปลือง รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขน
สง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิ เครื่องคิด
เลข กระดาษ แฟ้ม ปากกา ยางลบและอื่นๆ ที่เขาประเภทราย
จายนี้ ตั้งจายจากเงินรายได

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทวัสดุคงทนและวัสดุสิ้น
เปลือง รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขน
สง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน เครื่องวัดกระแส
ไฟฟ้า มาตรสําหรับวัดวงจรไฟฟ้า เครื่องประจุไฟฟ้า ฟวส์ เทปพัน
สายไฟ สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้าและอื่นๆ ที่เขา
ประเภทรายจายนี้ ตั้งจายจากเงินรายได

วัสดุกอสราง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสราง ประเภทวัสดุคงทนและวัสดุสิ้น
เปลือง รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขน
สง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิ
เชน ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน เทปวัดระยะไกล ตลับ
เมตร ปูนซีเมนต์ ทราย กระเบื้อง สังกะสี ตะปู เหล็กเสน แปรง
ทาสี ทอน้ําและอื่นๆ ที่เขาประเภทรายจายนี้ ตั้งจายจากเงินราย
ได
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วัสดุการเกษตร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุการเกษตร ประเภทวัสดุคงทนและวัสดุสิ้น
เปลือง รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขน
สง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน สปริง
เกอร์ จอบ หมุด จานพรวน คราดซี่พรวนดินระหวาง
แถว เคียว อวน ผาใบหรือผาพลาสติด วัสดุเพาะชํา ปุยและ
อื่นๆ ที่เขาประเภทรายจายนี้ ตั้งจายจากเงินรายได

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร ประเภทวัสดุคงทนและ
วัสดุสิ้นเปลือง รวมทั้งรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คา
ขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน บอร์ดประชา
สัมพันธ์ พูกัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร์ และอื่นๆ ที่เขาประเภท
รายจายนี้ ตั้งจายจากเงินรายได

วัสดุกีฬา จํานวน 130,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุกีฬา ประเภทวัสดุคงทนและวัสดุสิ้น
เปลือง รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขน
สง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน หวงยาง ลูก
ฟุตบอล  ลูกปงปอง ไมตีปงปอง ลูกแชร์บอล ไมแบดมินตัน ไม
เทนนิส ลูกเทนนิส เชือกกระโดด ดาบสองมือ ตะกรอ ตะกรา
หวายแชร์บอล  ตาขายกีฬา นกหวีด นาฬิกาจับเวลา นวม ลูกทุม
น้ําหนัก เสาตาขายกีฬา ฯลฯ และอื่นๆ ที่เขาประเภทรายจาย
นี้ ตั้งจายจากเงินรายได

ค่าสาธารณูปโภค รวม 330,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าสําหรับสํานักงาน/ที่สาธารณะ รวมถึงคาใช
จายที่ตองชําระพรอมกัน เชน คาบริการ คาภาษีและอื่นๆ ที่เขา
ประเภทรายจายนี้ ตั้งจายจากเงินรายได

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม รวมถึงคาใชจาย
เพื่อใหไดมาซึ่งบริการดังกลาวและคาใชจายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการ
ใชบริการเชน คาเชาเครื่อง คาโทรภาพ คาเทเลกซ์ คาวิทยุสื่อ
สาร คาสื่อสารผานดาวเทียม คาใชจายเกี่ยวกับการใชระบบ
อินเตอร์เนต อินเตอร์เนตการ์ดและอื่นๆ ที่เขาประเภทรายจาย
นี้ ตั้งจายจากเงินรายได
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งบลงทุน รวม 451,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 451,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

เกาอี้ทํางาน จํานวน 7,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเกาอี้ทํางาน จํานวน 3 ตัวๆ ละ 2,500
 บาท รายละเอียดตามที่เทศบาลกําหนด ไมมีในราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ โดยใชราคาในทองถิ่นหรือราคาที่ซื้อไดอยาง
ประหยัด ตั้งจายจากเงินรายได 
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม 
ครั้งที่ 4 หนาที่ 88 ลําดับที่ 29 

โตะทํางาน จํานวน 22,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโตะทํางาน จํานวน 3 ตัวๆ ละ 7,500
 บาท รายละเอียดตามที่เทศบาลกําหนด ไมมีในราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ โดยใชราคาในทองถิ่นหรือราคาที่ซื้อไดอยาง
ประหยัด ตั้งจายจากเงินรายได 
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม 
ครั้งที่ 4 หนาที่ 88 ลําดับที่ 28 

พัดลม จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อพัดลม แบบอุตสาหกรรม จํานวน 3
 ตัวๆ ละ 4,000 บาท ขนาดใบพัด 25 นิ้ว ระดับควบคุมแรงลม 3
 ระดับ ตามรายละเอียดที่เทศบาลกําหนด ไมมีในราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ โดยใชราคาในทองถิ่นหรือราคาที่ซื้อไดอยาง
ประหยัด ตั้งจายจากเงินรายได
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม 
ครั้งที่ 4 หนาที่ 89 ลําดับที่ 30
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ครุภัณฑ์งานบานงานครัว

คูลเลอร์น้ําสแตนเลส จํานวน 21,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อคูลเลอร์น้ําสแตนเลส จํานวน 3
 ถังๆ ละ 7,000 บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
1. ขนาดไมต่ํากวา 50 เซนติเมตร
2. ทําจากสแตนเลส
3. กอกคู 
4. มีหูจับ
ตามรายละเอียดที่เทศบาลกําหนด ไมมีในราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ โดยใชราคาในทองถิ่นหรือราคาที่ซื้อไดอยาง
ประหยัด ตั้งจายจากเงินรายได
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม 
ครั้งที่ 4 หนาที่ 89 ลําดับที่ 31

เครื่องตัดหญา จํานวน 13,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องตัดหญา แบบเข็น จํานวน 1
 เครื่องๆ ละ 13,000 บาท  ตามรายละเอียดที่เทศบาลกําหนด ไม
มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดยใชราคาในทองถิ่นหรือราคาที่ซื้อ
ไดอยางประหยัด ตั้งจายจากเงินรายได
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม 
ครั้งที่ 4 หนาที่ 89 ลําดับที่ 32

ครุภัณฑ์กีฬา

เครื่องจักรยานออกกําลังกาย จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องจักรยานออกกําลังกาย จํานวน 2
 เครื่องๆ ละ 25,000 บาท ตามรายละเอียดที่เทศบาลกําหนด ไม
มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดยใชราคาในทองถิ่นหรือราคาที่ซื้อ
ไดอยางประหยัด ตั้งจายจากเงินรายได
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม 
ครั้งที่ 4 หนาที่ 88 ลําดับที่ 23
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เครื่องบริหารขากาวเดินคู จํานวน 75,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องบริหารขากาวเดินคู จํานวน 2
 เครื่องๆ ละ 37,500 บาท ตามรายละเอียดที่เทศบาลกําหนด ไม
มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดยใชราคาในทองถิ่นหรือราคาที่ซื้อ
ไดอยางประหยัด ตั้งจายจากเงินรายได
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม 
ครั้งที่ 4 หนาที่ 88 ลําดับที่ 25

เครื่องลูวิ่งไฟฟ้า จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องลูวิ่งไฟฟ้า จํานวน 4
 เครื่องๆ ละ 25,000 บาท ตามรายละเอียดที่เทศบาลกําหนด ไม
มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดยใชราคาในทองถิ่นหรือราคาที่ซื้อ
ไดอยางประหยัด ตั้งจายจากเงินรายได
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม 
ครั้งที่ 4 หนาที่ 88 ลําดับที่ 22

เครื่องเสริมสรางกลามเนื้อไหล จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องเสริมสรางกลามเนื้อไหล จํานวน 2
 เครื่องๆ ละ 30,000 บาท ตามรายละเอียดที่เทศบาลกําหนด ไม
มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดยใชราคาในทองถิ่นหรือราคาที่ซื้อ
ไดอยางประหยัด ตั้งจายจากเงินรายได
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม 
ครั้งที่ 4 หนาที่ 88 ลําดับที่ 24

ที่พักนักกีฬา จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อที่พักนักกีฬา จํานวน 2 ซุมๆ ละ 30,000
 บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
1. ซุมที่พักนักกีฬา ขนาดนั่งได 8 - 10 คน
2. หลังคาซุมทํามาจากแผนโพลี
3. โครงสรางชวงลางทํามาจากเหล็กกลม 
ตามรายละเอียดที่เทศบาลกําหนด ไมมีในราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ โดยใชราคาในทองถิ่นหรือราคาที่ซื้อไดอยาง
ประหยัด ตั้งจายจากเงินรายได
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม 
ครั้งที่ 4 หนาที่ 88 ลําดับที่ 33
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คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เชน อุปกรณ์
กีฬา เครื่องออกกําลังกายและอื่นๆ ที่เขาประเภทรายจายนี้ ตั้ง
จายจากเงินรายได

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 2,979,000 บาท
งบบุคลากร รวม 590,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 590,000 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 350,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือน คาตอบแทนรายเดือน เงินเพิ่มอื่นๆ ที่จาย
ควบกับเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป ใหแก
พนักงานเทศบาล ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดยะลา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2545 และพระราช
บัญญัติระเบียบงานบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 ตาม
ที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามป และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึง
ปัจจุบัน โดยคํานวณตั้งจายไว จํานวน 12 เดือน ตั้งจายจากเงิน
รายได

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงาน ตามที่ปรากฏในแผน
อัตรากําลัง และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน โดยคํานวณตั้งจาย
ไวจํานวน 12 เดือน ตามประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต
. เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์การใหขาราชการหรือพนักงานสวนทอง
ถิ่นไดรับเงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน ลงวัน
ที่ 22 เมษายน 2547 และหนังสือ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 28 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2548 เรื่อง แนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับการเบิกจายเงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน และ
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องกําหนดมาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การใหพนักงานสวนทองถิ่น ลูกจางและ
พนักงานจางขององค์กรปกครองสวนทองถิ่นไดรับเงินเพิ่มการ
ครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) และคาตอบแทนผูปฏิบัติงานพื้นที่
พิเศษ ตั้งจายจากเงินรายได
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 168,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจาง ตามประกาศพนักงาน
เทศบาลจังหวัดยะลา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวัน
ที่ 14 พฤศจิกายน 2545 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 ตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสาม
ปและที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน โดยคํานวณไว 12 เดือน ตั้ง
จายจากเงินรายได

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจาง ตามประกาศพนักงาน
เทศบาลจังหวัดยะลา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวัน
ที่ 14 พฤศจิกายน 2545 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 ตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสาม
ป และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน โดยคํานวณตั้ง
ไว 12 เดือน ตั้งจายจากเงินรายได

งบดําเนินงาน รวม 2,158,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 70,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนแกเจาหนาที่ทองถิ่นที่ปฏิบัติงานตาม
หนาที่ปกติโดยลักษณะงานสวนใหญตองปฏิบัติงานในที่ตั้งสํานัก
งานและไดปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในที่ตั้งสํานักงานหรือโดย
ลักษณะงานสวนใหญตองปฏิบัติงานนอกที่ตั้งสํานักงานและได
ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการนอกเขตที่ตองสํานักงานหรือโดย
ลักษณะงานปกติตองปฏิบัติงานในลักษณะที่เป็นผลัดหรือกะและ
ไดปฏิบัติงานนอกผลัดหรือกะของตนและใหหมายความรวมถึงเงิน
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2559 ตั้งจายจากเงินรายได
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คาเชาบาน จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบานใหแกพนักงานเทศบาลผูมีสิทธิเบิกคาเชา
บานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขา
ราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2551 แกไขเพิ่มเติม และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 5862 ลงวัน
ที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิก
จายเงินคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่นและหนังสือสั่งการ
ตางๆ ที่เกี่ยวของ ตั้งจายจากเงินรายได

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงานเทศบาลที่
มีสิทธิเบิกไดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวการศึกษาของพนักงานสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ
.2549 และหนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว
 257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่องประเภทและอัตราเงินบํารุง
การศึกษาและคาเลาเรียน หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0809.3/ว 1013 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง การเบิกเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวัน
ที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษา
และคาเลาเรียนและหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวของ ตั้งจายจาก
เงินรายได

ค่าใช้สอย รวม 2,088,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางเหมาแรงงานบุคคลภายนอกมาทําการอยางใด
อยางหนึ่ง กรณีที่เทศบาลเมืองสะเตงนอกไมสามารถดําเนินการ
เองได เชน คาทําความสะอาด คาจางรักษาความปลอดภัยและ
อื่นๆ ที่เขาประเภทรายจายนี้ ตั้งจายจากเงินรายได
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการกวนอาซูรอสัมพันธ์ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการกวนอาซูรอสัมพันธ์ เชน คา
วิทยากร คาตอบแทนกรรมการตางๆ คาจัดทําป้ายชื่อ คา
อาหาร คาวัสดุอุปกรณ์ คาทําเกียรติบัตรและอื่นๆ ที่เขาประเภท
รายจายนี้ ตั้งจายจากเงินรายได
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนาที่ 419
ลําดับที่ 6

โครงการคุณธรรมสัญจร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการคุณธรรมสัญจร เชน คา
วิทยากร คาตอบแทนกรรมการตางๆ คาจัดทําป้ายชื่อ คา
อาหาร คาวัสดุอุปกรณ์ คาทําเกียรติบัตรและอื่นๆ ที่เขาประเภท
รายจายนี้ ตั้งจายจากเงินรายได
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม 
ครั้งที่ 4 หนาที่ 77 ลําดับที่ 4 

โครงการฝึกอบรมทักษะการอานอัลกุรอานและภาษาอาหรับสําหรับ
ประชาชน

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการฝึกอบรมทักษะการอานอัลกุ
รอานและภาษาอาหรับสําหรับประชาชน เชน คาวิทยากร คาตอบ
แทนกรรมการตางๆ คาจัดทําป้ายชื่อ คาอาหาร คาวัสดุ
อุปกรณ์ คาทําเกียรติบัตรและอื่นๆ ที่เขาประเภทรายจายนี้ ตั้ง
จายจากเงินรายได
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนาที่ 420 
ลําดับที่ 10

โครงการพัฒนาและเสริมสรางทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนตําบลสะ
เตงนอก

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการพัฒนาและเสริมสรางทักษะชีวิต
เด็กและเยาวชนตําบลสะเตงนอก เชน คาวิทยากร คาตอบแทน
กรรมการตางๆ คาจัดทําป้ายชื่อ คาอาหาร คาวัสดุอุปกรณ์ คาทํา
เกียรติบัตรและอื่นๆ ที่เขาประเภทรายจายนี้ ตั้งจายจากเงินราย
ได
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม 
ครั้งที่ 4 หนาที่ 77 ลําดับที่ 5 

วันที่พิมพ์ : 7/9/2564  09:26:41 หนา : 135/142



โครงการเมาลิดสัมพันธ์ จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการเมาลิดสัมพันธ์ เชน คา
วิทยากร คาตอบแทนกรรมการตางๆ คาจัดทําป้ายชื่อ คา
อาหาร คาวัสดุอุปกรณ์ คาทําเกียรติบัตรและอื่นๆ ที่เขาประเภท
รายจายนี้ ตั้งจายจากเงินรายได
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม 
ครั้งที่ 4 หนาที่ 77 ลําดับที่ 6 

โครงการรอมฎอนสันติสุข จํานวน 330,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการรอมฎอนสันติสุข เชน คา
วิทยากร คาตอบแทนกรรมการตางๆ คาจัดทําป้ายชื่อ คา
อาหาร คาวัสดุอุปกรณ์ คาทําเกียรติบัตรและอื่นๆ ที่เขาประเภท
รายจายนี้ ตั้งจายจากเงินรายได
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนาที่ 420 
ลําดับที่ 12

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูวิถีชีวิตมุสลิม จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูวิถีชีวิต
มุสลิม เชน คาวิทยากร คาตอบแทนกรรมการตางๆ คาจัดทําป้าย
ชื่อ คาอาหาร คาวัสดุอุปกรณ์ คาทําเกียรติบัตรและอื่นๆ ที่เขา
ประเภทรายจายนี้ ตั้งจายจากเงินรายได
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนาที่ 419
ลําดับที่ 4

โครงการวัฒนธรรมสัมพันธ์ จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการวัฒนธรรมสัมพันธ์ เชน คา
วิทยากร คาตอบแทนกรรมการตางๆ คาจัดทําป้ายชื่อ คา
อาหาร คาวัสดุอุปกรณ์ คาทําเกียรติบัตรและอื่นๆ ที่เขาประเภท
รายจายนี้ ตั้งจายจากเงินรายได
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนาที่ 421 
ลําดับที่ 16
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โครงการวันสาร์ทเดือนสิบ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการวันสาร์ทเดือนสิบ เชน คา
วิทยากร คาตอบแทนกรรมการตางๆ คาจัดทําป้ายชื่อ คา
อาหาร คาวัสดุอุปกรณ์ คาทําเกียรติบัตรและอื่นๆ ที่เขาประเภท
รายจายนี้ ตั้งจายจากเงินรายได
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนาที่ 419
ลําดับที่ 3

โครงการสงเสริมประเพณีวันเขาพรรษา จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการสงเสริมประเพณีวันเขา
พรรษา เชน คาอาหาร คาวัสดุอุปกรณ์ คาดอกไม ธูปเทียนและ
อื่นๆ ที่เขาประเภทรายจายนี้ ตั้งจายจากเงินรายได
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนาที่ 420 
ลําดับที่ 8

โครงการสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการสืบสานและอนุรักษ์ประเพณี
ลอยกระทง เชน คาวิทยากร คาตอบแทนกรรมการตางๆ คาจัดทํา
ป้ายชื่อ คาอาหาร คาวัสดุอุปกรณ์ คาทําเกียรติบัตรและอื่นๆ ที่
เขาประเภทรายจายนี้ ตั้งจายจากเงินรายได
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 4 หนาที่ 77 ลําดับที่ 7 

โครงการสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการสืบสานและอนุรักษ์ประเพณี
สงกรานต์ เชน คาวิทยากร คาตอบแทนกรรมการตางๆ คาจัดทํา
ป้ายชื่อ คาอาหาร คาวัสดุอุปกรณ์ คาทําเกียรติบัตรและอื่นๆ ที่
เขาประเภทรายจายนี้ ตั้งจายจากเงินรายได
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม 
ครั้งที่ 4 หนาที่ 77 ลําดับที่ 8 

โครงการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมตามวิถีอิสลาม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม
ตามวิถีอิสลาม เชน คาวิทยากร คาตอบแทนกรรมการตางๆ คาจัด
ทําป้ายชื่อ คาอาหาร คาวัสดุอุปกรณ์ คาทําเกียรติบัตรและอื่นๆ ที่
เขาประเภทรายจายนี้ ตั้งจายจากเงินรายได
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม 
ครั้งที่ 4 หนาที่ 77 ลําดับที่ 9 
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โครงการอนุรักษ์ภูมิปัญญาการตกแตงเรือพระ จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการอนุรักษ์ภูมิปัญญาการตกแตง
เรือพระ เชน คาจัดทําป้ายชื่อ คาอาหาร คาวัสดุอุปกรณ์ และ
อื่นๆ ที่เขาประเภทรายจายนี้ ตั้งจายจากเงินรายได
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนาที่ 419
ลําดับที่ 5

โครงการอบรมศักยภาพผูบริหารและครูผูสอนการศึกษาอิสลาม จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการอบรมศักยภาพผูบริหารและครูผู
สอนการศึกษาอิสลาม เชน คาวิทยากร คาตอบแทนกรรมการ
ตางๆ คาจัดทําป้ายชื่อ คาอาหาร คาวัสดุอุปกรณ์ คาทําเกียรติ
บัตรและอื่นๆ ที่เขาประเภทรายจายนี้ ตั้งจายจากเงินรายได
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 4 หนาที่ 77 ลําดับที่ 10 

โครงการอบรมใหความรูการจัดการศพตามวิถีอิสลาม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการอบรมใหความรูการจัดการศพ
ตามวิถีอิสลาม เชน คาวิทยากร คาตอบแทนกรรมการตางๆ คาจัด
ทําป้ายชื่อ คาอาหาร คาวัสดุอุปกรณ์ คาทําเกียรติบัตรและอื่นๆ ที่
เขาประเภทรายจายนี้ ตั้งจายจากเงินรายได
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม 
ครั้งที่ 4 หนาที่ 77 ลําดับที่ 11 

งบลงทุน รวม 231,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 231,000 บาท
ครุภัณฑ์อื่น

ชุดถาดรองอาบน้ําศพ จํานวน 105,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อชุดถาดรองอาบน้ําศพ จํานวน 3
 ชุดๆ ละ 35,000 บาท รายละเอียดตามที่เทศบาลกําหนด ไมมีใน
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดยใชราคาในทองถิ่นหรือราคาที่ซื้อได
อยางประหยัด ตั้งจายจากเงินรายได 
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 4 หนาที่ 89 ลําดับที่ 35 
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ที่พักประจํากูโบร์ (แบบเคลื่อนที่) จํานวน 126,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อที่พักประจํากูโบร์ (แบบเคลื่อนที่) จํานวน 3
 หลังๆ ละ 42,000 บาท รายละเอียดตามที่เทศบาลกําหนด ไมมี
ในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดยใชราคาในทองถิ่นหรือราคาที่ซื้อ
ไดอยางประหยัด ตั้งจายจากเงินรายได 
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม 
ครั้งที่ 4 หนาที่ 89 ลําดับที่ 34 

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 300,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 300,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 300,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการเงินอุดหนุนศูนย์บริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ตามโครงการสงเสริมและสนับสนุนอาชีพเกษตรกรชาวนา

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตางๆ ในโครงการเงินอุดหนุนศูนย์บริการ
และถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรกรตามโครงการสงเสริมและ
สนับสนุนอาชีพเกษตรกรชาวนา เชน คาอาหาร คาวัสดุ
อุปกรณ์ คาวิทยากรและอื่นๆ ที่เขาประเภทรายจายนี้ ตั้งจายจาก
เงินรายได
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 4 หนาที่ 80 ลําดับที่ 5

โครงการพัฒนาเกษตรกรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตางๆ ในโครงการพัฒนาเกษตรกรตามแนว
ทางเศรษฐกิจพอเพียง เชน คาอาหาร คาวัสดุอุปกรณ์ คาวิทยากร
และอื่นๆ ที่เขาประเภทรายจายนี้ ตั้งจายจากเงินรายได
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนาที่ 381 
ลําดับที่ 8 
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โครงการเพิ่มศักยภาพทางการเกษตร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตางๆ ในโครงการพิ่มศักยภาพทางการ
เกษตร เชน คาอาหาร คาวัสดุอุปกรณ์ คาวิทยากรและอื่นๆ ที่เขา
ประเภทรายจายนี้ ตั้งจายจากเงินรายได
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนาที่ 380 
ลําดับที่ 2 

โครงการสงเสริมอาชีพกลุมเพาะเห็ด จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตางๆ ในโครงการสงเสริมอาชีพกลุมเพาะ
เห็ด เชน คาอาหาร คาวัสดุอุปกรณ์ คาวิทยากรและอื่นๆ ที่เขา
ประเภทรายจายนี้ ตั้งจายจากเงินรายได
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนาที่ 381 
ลําดับที่ 7 

โครงการสงเสริมอาชีพกลุมเลี้ยงแพะ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตางๆ ในโครงการสงเสริมอาชีพกลุมเลี้ยง
แพะ เชน คาอาหาร คาวัสดุอุปกรณ์ คาวิทยากรและอื่นๆ ที่เขา
ประเภทรายจายนี้ ตั้งจายจากเงินรายได
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนาที่ 381 
ลําดับที่ 6 

โครงการอบรมการตัดทุเรียน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตางๆ ในโครงการอบรมการตัด
ทุเรียน เชน คาอาหาร คาวัสดุอุปกรณ์ คาวิทยากรและอื่นๆ ที่เขา
ประเภทรายจายนี้ ตั้งจายจากเงินรายได
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม 
ครั้งที่ 4 หนาที่ 80 ลําดับที่ 6
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งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 30,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการทองถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการทองถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์
พื้นที่สีเขียว เชน คาวัสดุอุปกรณ์ คาอาหารและอื่นๆ ที่เขา
ประเภทรายจายนี้ ตั้งจายจากเงินรายได 
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม 
ครั้งที่ 4 หนาที่ 80 ลําดับที่ 2

โครงการสงเสริมการปลูกตนไม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการสงเสริมการปลูกตนไม เชน คา
วัสดุอุปกรณ์ คาอาหารและอื่นๆ ที่เขาประเภทรายจายนี้ ตั้งจาย
จากเงินรายได 
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม 
ครั้งที่ 4 หนาที่ 80 ลําดับที่ 3

โครงการอบรมดานสิ่งแวดลอม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการอบรมดานสิ่งแวดลอม เชน คา
วัสดุอุปกรณ์ คาอาหารและอื่นๆ ที่เขาประเภทรายจายนี้ ตั้งจาย
จากเงินรายได 
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม 
ครั้งที่ 4 หนาที่ 80 ลําดับที่ 4
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แผนงานการพาณิชย์
งานตลาดสด รวม 100,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการชุมชุนทองเที่ยว OTOP จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตางๆ ในโครงการชุมชนทองเที่ยว OTOP 
เชน คาอาหาร คาวัสดุอุปกรณ์ คาวิทยากรและอื่นๆ ที่เขา
ประเภทรายจายนี้ ตั้งจายจากเงินรายได
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนาที่ 379 
ลําดับที่ 3 

โครงการตลาดประชารัฐ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตางๆ ในโครงการตลาดประชารัฐ เชน คา
อาหาร คาวัสดุอุปกรณ์ คาวิทยากรและอื่นๆ ที่เขาประเภทราย
จายนี้ ตั้งจายจากเงินรายได
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนาที่ 379 
ลําดับที่ 4 
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